
 

 

1. Bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, 

donanım ve yazılım kaynaklarının kullanıcılar arasında adil bir 

biçimde paylaştırılmasını ve donanım ile yazılım birimlerinin 

etkin bir biçimde kullanılmalarını sağlayan sistem programları 

topluluğuna verilen isim hangisidir? 

a) İşletim Sistemi   b) Yazılım 

c) Bilgisayar Programı  d) Windows 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir? 

a) Windows 7   b) Windows 8/8.1 

c) Office 2010   d) Windows Vista 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi kurmak için gerekli 

değildir? 

a) Sabit Disk         b) Cd-Rom  

c) Usb Bellek         d) Ses Kartı 

 

4.  Bilgisayar açılırken hangi sürücünün önce okunması gerektiğini 

belirler. Normalde bu ayarda öncelikle Sabit Disktir, fakat bazı 

durumlarda first boot yani ilk sürücünün DVDROM olarak 

belirlenmesi gerekir. 

        Yukarıdaki anlatılan işlemi yapmak için hangi ortam 

kullanılır? 

a) Pixel b) BİOS c) Windows d) RAM 

 

5. Bilgisayara işletim sistemi kurulduktan sonra donanım 

parçalarını bilgisayara tanıttığımız sistemin adı nedir?  

a) Aygıt Yöneticisi  b) Veri tabanı      

c) İşletim programları  d) Sürücü sistemleri 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Windows 7 ile hazır gelen masaüstü 

simgesi değildir? 

a) Bilgisayar   b) Ağ Bağlantıları 

c) Geri Dönüşüm Kutusu  d) Microsoft Word 

 

7. Kişisel bilgisayarlarda BIOS menüsüne ulaşmak için genel 

olarak hangi yöntem kullanılır? 

a) Shift     b) Alt        c) Delete   d) Shift+Delete 

 

8. Windows 7 açıldığında gelen karşılama ekranına ne ad 

verilir? 

a) Masaüstü b) Çöp        c) Bilgisayarım d)  Simge 

 

I. Öncelikle işletim sistemi kurulacak olan bilgisayarın kullanım 

amacı belirlenmeli, ona göre bir işletim sistemi seçilmelidir. 

II. Bilgisayarın donanım aygıtlarının özellikleriyle uyumlu ve 

verimli bir biçimde çalışabilecek bir işletim sistemi türü 

seçilmelidir. 

III. Eğer ihtiyaç olan işletim sistemi bir lisanslı işletim sistemi ise 

gerekli yazılım lisansı temin edilmelidir. 

9. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 

a) Yalnız I   b) I ve II 

c) II ve III   d) I, II ve III 

 

10.  Anakart’a donanım parçalarını tanıtmak için kurulan 

programlara ne ad verilir? 

a) Donanım Programı  b) Donanım Servisi 

c) Sürücü veya Driver  d) Sistem Dosyası 

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Windows kurulumu yapıldıktan 

sonra bilgisayarda yüklü olarak gelmeyen, daha sonra 

kurulumu yapılan bir programdır? 

a) Adobe Reader   b) Paint 

c) Hesap Makinesi  d) Internet Explorer 

 

12. Aşağıdakilerin hangisi ana kartın üzerinde yer almaz? 

a) Bellek   b) İşlemci 

c) Ekran Kartı  d) Güç Kaynağı 

 

13. Windows 7’de Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir programı 

bilgisayara yüklenmesini başlatmaz? 

a) Kur   b) Setup       c) Install      d) Uninstall 

 

14.  İşletim sistemi kurulduktan sonra çıkan yeni özellikleri 

bilgisayara eklemek için yapılan işleme ne denir? 

a) Dosya Ekle       b) Tüm Yenilikler 

c) Update(Güncelleme)     d) Denetim Ekleme 

 

15. Windows 7’de Saat ve Tarih hangi çubukta yer alır? 

a) Durum b) Araç         c) Başlık        d) Görev 

 

16. Windows 7 temel simgelerini masa üstüne nasıl ekleyebiliriz? 

a) Masaüstünde sağ tuş-Kişiselleştir-Masaüstü Simgeleri 

b) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Araçlar 

c) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Sıralama Ölçütü 

d) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Ekran çözünürlüğü 

 

17. Bilgisayarın temel özelliklerine hangi seçenek ile ulaşırız. 

a) Denetim Masası – Kişiselleştir 

b) Başlat – Bul – Görüntü – Kişiselleştirme 

c) Denetim Masası – Ayarlar – Görüntü 

d) Bilgisayar Üzerinde Sağ Tık - Özellikler 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Windows 7’de açılışta problem 

olduğunda Güvenli Kip’te sistemi açma ekranını getirir? 

a) Enter              b) Delete 

c) F8     d) Caps Lock 

 

19.  Aşağıdaki dosyalardan hangisi resim dosyadır? 

a) Okul.mp3  

b) Sınıf.jpg 

c) Oyun.swf 

d) Veli.pdf 

 

20. Aşağıdaki işletim sistemi türlerinden hangisi Açık Kaynak 

Kodlu işletim sistemidir?  

a) Windows 7 

b) Windows 8 

c) Mac OS 

d) Pardus 

 ……………………………. 

 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 
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CEVAPLAMA BÖLÜMÜ 

1 (A) (B) (C) (D) 11 (A) (B) (C) (D) 

2 (A) (B) (C) (D) 12 (A) (B) (C) (D) 

3 (A) (B) (C) (D) 13 (A) (B) (C) (D) 

4 (A) (B) (C) (D) 14 (A) (B) (C) (D) 

5 (A) (B) (C) (D) 15 (A) (B) (C) (D) 

6 (A) (B) (C) (D) 16 (A) (B) (C) (D) 

7 (A) (B) (C) (D) 17 (A) (B) (C) (D) 

8 (A) (B) (C) (D) 18 (A) (B) (C) (D) 

9 (A) (B) (C) (D) 19 (A) (B) (C) (D) 

10 (A) (B) (C) (D) 20 (A) (B) (C) (D) 
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