
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Modül Sınavı 
 

Modül Adı  : Bilgisayar Kullanma 

Kurs Adı  : Bilgisayar Kullanımı 

Sınav Süresi  : 40 Dakika 

Not    : Her soru 4 puandır. 

 

Öğretmen  :  

 



 

 

1. Bilgisayarda işlemlerin yapıldığı birim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

      a) Ddr2    b) CPU 

      c) Mhz         d) Rom 

2. Bilgisayarın her türlü elektronik 

aksamına ne ad verilir? 

a. Donanım  

b. Yazılım 

c. Giriş Ünitesi   

d. İşlem Birimi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı 

oluşturan ana donanım birimlerinden 
değildir? 

a) Cpu  b) Modem            

c) Anakart        d) Monitör 

4. Bir bilgisayarda aşağıdaki 

programlardan hangisinin bulunması 

zorunludur? 
a. Programlama dili 

b. Kelime işlemci 

c. İşletim sistemi 

d. Sunu programı 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin geçici 

olarak tutulduğu, bilgisayar 

kapatıldığında içerisindeki bilgilerin 

silindiği birimdir? 

a. Sabit Disk 

b. CD 

c. Ekran 

d. RAM  

 

6. Bilgisayarda bilgi saklama ortamları ne 

olarak adlandırılır? 

a. Kasa 

b. Sabit Disk 

c. Ekran 

d. Yazıcı 

7. Aşağıdakilerden hangisi hem giriş, 

hem de çıkış birimi olarak 

kullanılabilir? 
a. Tarayıcı 

b. Çizici 

c. Yazıcı 

d. Taşınabilir Disk 

8. Aşağıdakilerden hangisi aynı binada 

ortamda bulunan bilgisayarlar 

arasındaki veri iletişimi yapabilmesini 

sağlar? 

a) Modem           b) Floppy      

c) Cpu                       d) Ethernet 

kartı 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi elektrik 

kesildiği zaman bilgisayarın çalışmasını 
devam ettirir? 

a) Anakart  b) Ups 

c) Ethernet kartı d) Cpu 

10. Ana kartın görevi nedir? 

a) Bilgilerin depolanmasını sağlar. 

b) Tüm donanım parçalarının 

elektrik akışını, kontrolünü 

sağlar. 

c) Bilgisayarda beyin görevini 

üstlenir. 

d) Bilgisayara bilgi girişi 

yapmamızı sağlar. 

11. 2 GB kapasiteli bir diske, her biri 256 

MB büyüklükteki dosyalardan kaç tane 

kaydedilebilir? 

a. 2 

b. 4 

c. 6 

d. 8 

12. Aşağıdakilerden hangisinde kapasite 

birimleri küçükten büyüğe doğru 

sıralanmıştır? 
a. Bit-Byte-KB-GB-MB-TB 

b. Bit-Byte-MB-KB- GB-TB 

c. Bit-Byte-KB-MB-GB-TB 

d. TB-GB-MB-KB- Byte-Bit 



 

 

13. Aşağıdaki tuşlardan hangisi devamlı 

olarak büyük veya küçük harf yazmak 

için kullanılır? 

a. Insert 

b. Enter 

c. Caps Lock 

d. Alt Gr 

 

14. Klavyedeki tuşlardaki ikinci karakterler 

için hangi yardımcı tuş kullanılır? 

a. Shift 

b. Alt Gr 

c. Ctrl 
d. Alt 

15. Klavyedeki tuşlardaki üçüncü 

karakterler için hangi yardımcı tuş 

kullanılır? 

a. Shift  

b. Alt Gr 

c. Ctrl 
d. Alt 

16.  “DELETE” tuşunun görevi hangisidir? 

a. İmleci sayfa sonuna taşır. 

b. İmleci satır sonuna taşır. 

c. İmlecin sağındaki karakteri siler. 
d. İmlecin solundaki karakteri siler. 

17.  Elektrik kesilince son yazılan bilgilerin 

kaybolmasının sebebi hangisidir? 

a) Harddisk üzerinde bilginin okunur 

halde olması  

b) Dosyanın açık durumda olması 

c) Bilgilerin ram üzerinde olması 

      d) Birden fazla programın açık halde 

olması 

18. Sayı tuşları ile rakam yazmak için ışık 

göstergeli tuşlardan hangisi aktif 

olmalıdır? 

a. Caps Lock 

b. Scroll Lock 

c. Num Lock 

d. Hiçbiri 

 

19. Açık olan bir pencere nasıl kapatılır? 

a. Dosya menüsü-Kapat komutu 

b. Alt+F4 tuşları 

c. Başlık çubuğundaki “X” tıklanarak 
d. Hepsi 

20. Windows işletim sisteminde açık olan 

pencere isimleri nerede görüntülenir? 

a. Görev çubuğu 

b. Denetim masası 

c. Klasörler 
d. Başlat Menüsü 

21. Windows’ta han tuş çalışan programlar 

arası geçişi sağlar? 

a) Ctrl + tab 

b) Alt + tab 

c) Alt + F4 
d) Ctrl + F4 

22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

a. Klasör ve dizin aynı anlama gelir. 

b. Klasörlerin içinde klasör bulunabilir. 

c. Klasör içerisine dosya 

kopyalanabilir. 
d. Dosyaların içinde klasör bulunabilir. 

23. Ekran Koruyucu aşağıdakilerden hangi 

seçenek ile ayarlanmaktadır? 

A. Denetim masası-Görüntü 

B. Başlat-Bul-Görüntü 

C. Denetim masası-Ayarlar 
D. Başlat-Çalıştır 

24. Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu 

üzerinde bulunmaz? 

A. Başlat menusu Düğmesi. 

B. Açık olan programların ismi. 

C. Denetim masası simgeleri. 
D. Tarih/saat göstergesi 

25. F – Q klavye ayarları nereden 

değiştirilir? 

A. Denetim masası – klavye 

B. Denetim masası – bölge ve dil 

seçenekleri 

C. Başlat – ayarlar – klavye 

D. Başlat – ayarlar – bölge ve dil 

seçenekleri 


