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BİLGİSAYAR  
1.Bir bit neyi ifade eder?  

a. Bilgisayarda işlem gören 1 ve 0 ları ifade eder  

b. 8 tane 1 ve 0 ‘ı ifade eder  

c. 1024 tane 1 ve 0 ‘ı ifade eder  

d. Bir karakteri ifade eder  

e. Bir kelimeyi ifade eder. 

 

2. Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?  

a. Hafıza Kartı  b. Hard Disk     

c. Ram  d. Rom  e. Flash 

 

3. Klavyede sağ bölümünde yer alan sayı bölümünde 

rakamların çalışmasını sağlayan tuş hangisidir?  

a. Print Screen   b. Scroll Lock  

c. Caps Lock   d. Num Lock 

e. Break  

 

4. Klavye üzerindeki ikinci (üst) karakterleri 

görüntülemek için aşağıdaki tuşlardan hangisi 

kullanılır?  

a. Ctrl tuşu     b. Alt Gr tuşu      c. Enter   

d. Shift tuşu e. Ctrl Gr 

 

5. Bilgisayara yeni bir kullanıcı hesabı nereden 

oluşturulur?  

a. Denetim masası –> Kullanıcı hesapları  

b. Denetim masası –> Kullanıcılar  

c. Denetim masası –> Konuşma  

d. Denetim masası –> Hesaplar  

e. Bilgisayar –> Kullanıcılar 

 

6. Bir pencerede bulunan sıralı olmayan birden çok 

dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?  

a. Shift     b. Altgr     c. Capslock  d. Ctrl e. Alt 

 

7. 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  

e. Denetim Masası  –> Klavye Düzeni 

 

8. Bilgisayar açıldıktan sonra Windows işletim 

sisteminde karşımıza gelen ekrana ne ad verilir?  

a. Masa Üstü   b. Kontrol Paneli  

c. Denetim Masası  d. Başlat Menüsü  

e. İçerik Paneli 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un Standart 

program öğelerinden biri değildir?  

a. Paint    b. WordPad  

c. Windows Gezgini  d. Microsoft Excel 

e. Notepad 

 

10. Not defterinde kaydedilen bir belgenin uzantısı 

aşağıdakilerden hangisidir?  

a.doc  b. ppt  c. txt  d. xls e. xlsx 

 

11. Belgenize sayfa sonu eklemek için klavyenizden 

hangi tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz? 

a. Shift+Enter  b. Alt+Enter 

c. Ctrl+Enter  d. Alt Gr+Enter 

e. Ctrl Alt Enter 

 

12. Stiller grubu hangi sekmede yer alır? 

a. Giriş   b. Sayfa Düzeni 

c. Görünüm  d. Gözden Geçir 

e. Düzen 

 

13. Excel’ deki bir tabloda en küçük değeri veren 

fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? 

a. =Topla   b. =Eğer    c. =Min    d. =Mak  d. Hiçbiri 

 

14. Her sayfanın başına “Enformatik” yazdırmak hangi 

seçenek ile yapılır? 

a. Görünüm – Üstbilgi Altbilgi 

b. Dosya – Üstbilgi Altbilgi  

c. Ekle – Üstbilgi Altbilgi 

d. Düzen – Üstbilgi Altbilgi 

e. Sayfa Düzeni – Üstbilgi Altbilgi 

 

15. Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son 

hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden 

hangisidir ? 

a. Baskı Ön izleme   b. Sayfa Yapısı 

c. Sayfa Düzeni Görünümü d. Yazıcı Ekranı 

e. Hiçbiri 

 

16. Excel’de şarta bağlı işlem yapan fonksiyon 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a.=Topla b.=Ortalama  c.=Min    d. =Eğer  d. =Mak 

17.  PowerPoint 2010’da gösteri olarak kaydedilen 

dosyalarının uzantısı nedir? 

a. pwr  b. xls  c. ppsx d.  doc  e. Txt 

 

18. Aşağıdaki internet uzantılarından hangisi eğitim 

kurumlarını ifade eder? 

a. com b. net c. gov d. edu e. Org 
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19. Microsoft Office PowerPoint programında tüm 

slayt sayfalarını ekranda görüntülemek için aşağıdaki 

komutlardan hangisi kullanılır? 

a. Gözden Geçir Karşılaştır b. Görünüm Slayt Sıralayıcısı 

c. AnimasyonlarÖn İzleme d. Geçişler Ön İzleme 

e. Hiçbiri 

 

20. Herhangi bir yardımcı tuşa gerek kalmadan sürekli 

büyük yazma imkânı sağlayan tuş hangisidir? 

a.Caps Lock  b.Shift   c. Tab  d. Num Lock e. Del 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi ile otomatik toplam alınır? 

a. % b.  fx c.  Σ d. &   e.  Hiçbiri 

22.Bilgisayara bilgi  girişi  yapılan temel  birim  

hangisidir? 

a. printer   b. klavye   c. ekran    d.Fare e. Hepsi 

23. Yardım menüsüne ulaşmak için aşağıdaki 

fonksiyon tuşlarından hangisi kullanılır? 

a. F11  b. F7  c. F1  d. F5   e. F2 

24. Kelimeler arasında boşluk bırakmak için kullanılan 

tuş hangisidir? 

a. Backspace  b. Enter  c. Shift   d. Spacebar  e. Ctrl 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcısı yazılımı 

değildir? 

a. Mozilla Firefox     b. Google Chrome 

c. İnternet Explorer d. Windows 7             e.Opera 

 

26. Word 2010’da klavyede olmayan karakterler nasıl 

eklenir 

a. Ekle –> Simge     b. Ekle –> Özel Karakter 

c. Giriş –> Simge    d. Ekle –> Dosya –> Simge 

e. Görünüm –> Ekle –> Simge 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya 

indirmek anlamına gelen bir ifadedir? 

a. Web   b. E-mail   c. Chat d. Download  e.Upload 

 

28. Excel 2010 belgesinin uzantısı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. bmp   b.  doc     c. exl    d. xls  e. xlsx 

29. Aşağıdakilerden hangisi kablosuz alan ağı 

kısaltmasıdır? 

a. LAN   b. WAN   c.WLAN   d. MAN   e.WMAN 

 

30. Powerpoint programını kullanım amacı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Resim yapmak 

b. Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak 

c. Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak 

d. Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak 

e. Bilgisayarda çizim yapmak 

 

31. İstek dışı çalışan ve yayılan programlara ne ad 

verilir? 

a. Utility  b. Virus  c. Freeware  d. Shareware   e. Demo 

 

32. Bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı 
nedir? 
a. Bilgiler hücreye sığmamıştır b. Formül hatası 

c. Hücre seçilmiştir  d. İşlev hatası 

e. Hücre yanlış biçimlendirilmiştir 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi uygun web adresidir? 

a. www.aku.edu.tr            b. http://www.aku.edu.tr 

c. enformatik.aku.edu.tr  d. enformatikl@aku.edu.tr 

e. http://enformatik.aku.edu.tr 

 

34. Bir tablodaki hücreleri tek bir hücreye indirgemek 

için kullanılan araç çubuğu öğesi hangisidir? 

a.Hücreleri Birleştir b. Hücreleri Böl 

c. Girintiyi Azalt       d. Hiçbiri   e. Hücreyi kes 

 

35. PowerPoint sunumuzu hangi kısayol tuşu ile 

gösteri olarak başlatırız? 

a) F1   b. F5   c. F10   d. F2  e. F4 

 

36. Web adreslerinde aşağıdaki karakterlerden hangisi 

kullanılamaz? 

a. o     b. e   c. i   d. ü   e. U 

 

37. Fonksiyon sihirbazının simgesi aşağıdakilerden 

hangisidir?       

a. fx     b.       c. %    d.#       e. Hiçbiri 

 

38. Excel de bir tabloda en büyük değeri  veren   

fonksiyon aşağıdakiler 

a. Topla   b. Mak     c. Eğer     d. Min    e. Hiçbiri 

39. Çarpmada kullanılan işaret aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. /        b. :       c.  +     d.   *      e.  # 

40. İptal tuşu (bulunan menüden çıkış) 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Tab   b.Enter  c.Esc    d.Ctrl  e. Shift 

 

SINAV BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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