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Adı Soyadı : …………………………………….. 

T.C  .:……………………………. 

 

EXCEL TEST SORULARI 

 
1. Bir tablodaki verileri artan veya azalan sıraya 

göre sıralamak için kullandığımız simgeler 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a)   b)  

c)  d)  
 

2. Excel çalışma kitabında sütun ile satırın 
birleştiği bölüme ne ad verilir? 

a) Sütun  c) Satır 

b) İşlev  d) Hücre 
 

3. Excel’de bir tabloda en küçük  değeri veren 
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? 

a) =Topla  c) =Mak 
b) =Eğer  d) =Min 

 

4. Excel’de bir tabloda en büyük değeri veren 
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? 

a) =Min  c) =Mak 
b) =Eğer  d) =Topla 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ile otomatik toplam 
alır? 

a)   b)  
 

c)     d)  
 

6. Excel çalışma sayfasına sütun eklemek için 

aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? 
a) Düzen-Sütun  c) Biçim-Sütun 

b) Dosya-Sütun  d) Ekle-Sütun 
 

 
 

7. Yukarıdaki tabloda Ayşe’nin 1. ve 2. yazılı 

ortalamasını veren formül aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) =ORTALAMA(B2:B4) 

b) ORTALAMA(C2:D2) 
c) =ORTALAMA(B2+C2) 

 

d) =ORTALAMA(B2:C2) 
 

8. Yukarıdaki tabloda Ayşe’nin ortalamasının 
%60’ını veren formül aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) =D2*60%  c) D2*60% 
b) =D2+60  d)=D2*60/100 

9. Yukarıdaki tabloda en yüksek notu veren 
formül aşağıdakilerden hangisidir? 

a) =MİN(D2:D4)  c) MAK(D2:D4) 

b) =MAK(D2:D4)  d)=TOPLA(D2:D4) 
 

10. Excel’deki veri tablosuna grafik eklemek için 
aşağıdaki simgelerden hangisi kullanılır? 

a)   c)  

b)   d)  

 
 

 
 

11. Yukarıdaki tabloda 7 ile 45 rakamlarının 

toplamını veren formül aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) =TOPLA(A1:A4) 
b) =TOPLA(A1/A4) 

c) TOPLA(A1;A4) 

d) =TOPLA(A1*A4) 
 

12. Yukarıdaki tabloda 7 ile 2 sayısının çarpımını 
veren formül aşağıdakilerden hangisidir? 

a) =A1-B1  c) =A1/B1 

b) =A1*B1 d) A1*B1 
 

13. Yukarıdaki tabloda 5 sayısının faktoriyelini 
hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir? 

a) ÇARPINIM(B3) 
b) =ÇARPMA(B3) 

c) =MUTLAK(B3) 

d) =ÇARPINIM(B3) 
 

14. Bölme işleminde kullanılan işaret 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) +       b) ;    c) /       d) - 
 

15. Yandaki butonun görevi nedir? 

A)Excel’de makro oluşturmayı sağlar.  
B)Yeni bir çalışma sayfası açar. 

C)İstenilen fonksiyonların kullanımını sağlar.   
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D)Format işlemleri ile ilgili düzenlemeleri 

yapar.  
 

16.   =TOPLA (A1:A3) formülünün karşılğı neye 
eşittir? 

A)  = A1 + A2 +A3      B) = A1    

C) = A1 +A3               D) = A3 +A2  

17. =TOPLA(D:D) işlemi aşağıdakilerden hangisini 

yapar?  
A)Tüm D satırını  toplar                          

B)Tüm D sütununu toplar 

C)Tüm Sayfayı toplar      D)İki hücreyi toplar  

18. Excel’de YUVARLA(2,15;1)  formülünün 

sonucunda hangi sonuç çıkar? 
A) 2,2       B) 2,1                      

C) 20                        D) 2,15  

19. Aşağıyuvarla (5,46898;3) formülünün 

sonucunda hangi sonuç çıkar? 

A) 5.4       B) 5,46                     
C) 5,468                 D) 5,46898  

20. a1 ve a3 hücresinin toplamını alan ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) =topla(a1..a3)       B) =topla(a1;a3) 

C) =topla(a1:a3)        D) =topla(a1,a3)  

21. =b4+b5+b6+b7 işleminin eşdeğeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A) = topla(b4;b7)      B) = topla(b4,b7) 

C) = topla(b4:b7)      D) = topla(b4+b7)  

22. =eğer(e4>70;’’geçti’’;’’kaldı’’) işleminin 

açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A)E4 büyük eşit70 ise kaldı yazar         B)E4 
boş ise geçti yazar 

C)E4 küçük 70 ise geçti yazar               D)E4 
büyük 70 ise geçti yazar  

23. a1=3 , b1=9, c1=8 yandaki değerlere göre 

=mak(a1:c1) işleminin sonucu nedir? 
A) 9        B) 8                         C) 3 

                        D) 2  
 

24.  Excel’de yandaki düğmenin işlevi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a-)   Satır/sütunları otomatik toplar. 
b-)   Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar. 
c-)    Yeni bir excel satırı ekler. 
d-)   Yeni bir excel sütunu ekler. 
  

25.  Excel’de yandaki düğmenin görevi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a-)   Aktif hücredeki bilgiyi siler. 
b-)   Satır ve sütunların ortalamasını alır. 
c-)    İşlev Yapıştır penceresini getirir. 
d-)   Yazıtipi penceresini getirir. 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini 
getirir (Kopyalar)? 

a-)   =B5                        b-)   B5 
c-)    =B(5)                    d-)   =5B 

 
27. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir? 
a-)   23         
b-)   23,4 
c-)    23,5 
d-)   23,451 

  
28. =TOPLA (A1:A3;A7)  formülünün açılımı nedir? 
a-)   a1+a2+a3+A7 
b-)   a1         
c-)    a1+a3 
d-)   a3+a2 

 
29. =EĞER(D4>90;"GEÇTİ";"KALDI")  fonksiyonunda 

GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır? 
a-)   19                   b-)   90 
c-)    98                  d-)   60 

  
30. =ORTALAMA(B1:B5)  fonksiyonunun işlevi nedir? 
a-)    B1 ve B2 hücrelerinin ortalamasını alır 
b-)   B1 den B5’e kadar olan hücrelerin ortalamasını lır 
c-)    B1 hücresindeki sayıyı ortalar 
d-)   B5 hücresindeki sayıyı ortalar. 

 
31. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi 

doğru olarak yazılmıştır? 
a-)   A1                        b-)   AB 
c-)    1A                       d-)   A 

  
32. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru 

olarak belirtilmiştir?  
a-)   AB:CD                b-)   A1:A5 
c-)    1A:1B               d-)   A1:1C 

  
33. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının 

dosya uzantısıdır? 
a-)   .bmp                   b-)   .txt 
c-)    .xls                     d-)   .xlt 

 

 
 

BAŞARILAR DİLERİM 
 

 

İsmail BÜYÜKBAY 
Bilgisayar Öğretmeni 

 


