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1. Aşağıdakilerden hangisi ağ kartının en çok 

kullandığı bağlantı yuvasıdır? 
a) ISA b) PCI c) PCMCI d) USB 

 
2. MAC Adresi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) MAC Adresinin ilk 24 bitini IEEE belirler. 
b) MAC Adresi 48 bittir. 
c) Aynı ağ kartı üreticisinin ürettiği ağ kartlarının 

MAC Adresi aynı olabilir. 
d) MAC Adresi ağ kartının üzerindeki ROM 

bellekte tutulur. 
 
3. Yıldız topolojisi ile ilgili ifadelerden hangisi 

doğrudur? 
a) Yıldız topolojisinde sonlandırma yapılmalıdır. 
b) Yıldız topolojisinde veri bütün istasyonları 

dolaşır. 
c) Yıldız topolojisi en az kullanılan ağ sistemidir. 
d) Yıldız topolojisinde veri sadece hedef 

bilgisayarın adresine gönderilir. 
 
4. Hangi kablo çeşidi ağ sistemlerinde kullanılmaz? 

a) NYA b) UTP c) Koaksiyel d)Fiber Optik 
 

5. Aşağıda verilen Ethernet kartı ile ilgili ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
a) Ethernet kartlarının konektörleri değişmez. 
b) Ethernet Kartı, anakartla tümleşik olamaz. 
c) Şu anda Ethernet kartlarında en çok BNC 

konektör kullanılmaktadır 
d) Ethernet kartı veriyi hatta bırakmadan önce, 

hattı denetler. 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarım→ 
Özellikler→  Genel Sekmesinde yer almaz? 
a) Windows’un versiyonu 
b) Mikroişlemcinin özellikleri 
c) Pencere Özellikleri 
d) Ram bellek miktarı 

 
7. Hangisi dosya sıkıştırma programıdır? 

a) Picasa 
b) WinZip 
c) Winamp 
d) Media Player 
 

8. Aşağıdakilerden hangisini XP kurulum 
aşamalarından değildir? 
a) Çalıştırma 
b) Bölümleme 
c) Dosyaların kopyalanması 
d) Kurulumun grafik moduyla devam etmesi 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi MsConfig (Başlangıç 
Menüsü) sekmelerinden değildir?  

a) BOOT.INI    b)WIN.INI c)Başlangıç d)Bitiş 
 

10. Aygıt yöneticisinde, donanımların önünde çıkan 
sarı ünlem işaretinin anlamı aşağıdakilerden 
hangisi olamaz? 
a) Donanım bilgisayarda vardır. 
b) Gerekli ayarlar doğru olarak yapılmamıştır. 
c) Başka bir donanım ile aynı kaynakları 

paylaştığından problem çıkıyordur. 
d) Yanlış sürücüler yüklenmiş olabilir 

 
11. Aşağıdakilerden hangisi Otomatik 

Güncelleştirme ile ilgili doğru bir ifadedir? 
a) Otomatik güncelleştirme ile bilgisayarımıza 

yeni bir işletim sistemi yüklenir. 
b) Otomatik Güncelleştirme ile sistem eklentileri 

bilgisayara kurulur. 
c) Otomatik güncelleştirme yılda bir defa yapılır. 
d) Otomatik Güncelleştirme sadece cd’den 

yüklenir. 
 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a) Bilgisayar açılırken F8’e basıldığında güvenli 

mod açılır.  
b) Güvenli Modda ağ bağlantısı kullanılabilir. 
c) Ağ desteğiyle güvenli mod da modeme ihtiyaç 

yoktur. 
d) Komut istemiyle güvenli mod da fare 

kullanılabilir. 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi sabit diskle ilgili bir terim 
değildir? 
a) Sektör b) Küme   c) Bellek    d) Plaka  
 

14. Veri Erişim Hızı hangi şıkta doğru olarak ifade 
edilmiştir? 
a) Okuma yazma kafasının sektöre erişim hızıdır 
b) Okuma yazma kafasının bir izden bir ize erişim 
hızıdır 
c) Okuma yazma kafasının plakayı bulma hızıdır 
d) Okuma yazma kafasının kümelere erişim 
hızıdır 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi NTFS dosya sistemi ile 
ilgili değildir? 
a) Veri adreslerini MFT adı verilen tabloda tutar 
b) ACL ile erişim kısıtlaması sağlar 
c) Tablo dışında veri adreslerini kümelerin içinde 
de saklar. 
d) FAT dosya sistemi tarafından görüntülenebilir 
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16. Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerinde bir veri 
yolu değildir? 
a) VGA     b) PCI     c) ISA   d) AGP 

 

17. BIOS’da ayarları değiştirdiğimizde bu ayarlar 
aşağıdakilerden hangisi kaydedilir? 
a) ROM   b) EPROM  
c) EEPROM  d) CMOS  
 

18. Aşağıdakilerden hangisi ekran kartının yapısında 
bulunmaz? 
a) Grafik işlemcisi  b) RAM bellek 
c) Görüntü Belleği  d) RAMDAC  
 

19. Aşağıdakilerden hangisi bir topoloji çeşidi 
değildir? 
a) Yıldız Topolojisi 
b) Halka Topolojisi 
c) Bağ Topolojisi 
d) Yol Topolojisi 

 
20. MAC Adresi ile ilgili ifadelerden hangisi 

doğrudur? 
a) MAC Adresi 24 bittir. 
b) MAC Adresi sadece bir ağ kartına aittir. 
c) MAC Adresini IEEE belirler. 
d) Ağ kartı üretici firması isterse MAC Adresini 

değiştirebilir. 
 

21. Halka Topolojisi ile ilgili ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
a) Aynı anda iki istasyonda veri gönderebilir. 
b) Ağa bırakılan veri, bütün istasyonlara gider. 
c) Veri akışı tek yönlüdür. 
d) Sonlandırma yapılmaz. 

 
22. Aşağıdakilerden hangisi bir ağ çeşidi değildir? 

a) LAN b) VPN c) SPN d) WAN 
 

23. Hangisi Sanal Makine oluşturma programıdır? 
a) Virtual Machine 
b) WinZip 
c) Winamp 
d) Media Player 

 
 

24. Aşağıdaki “çalıştır”(run) komutlarından hangisi ile 
bilgisayar başlangıcında çalışmasını istemediğimiz 
programları kaldırabiliriz?  
a) Regedit     b)Calc c)Msconfig d)Cmd 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi Sistem Geri Yüklemeyle 
ilgili yanlış bir ifadedir? 
a) Sistem Geri Yükleme yapıldığında bütün 

bilgisayardaki bilgiler eski haline gelir. 
b) Sistem Geri Yükleme Noktası istenildiği bir 

zaman oluşturulabilir. 
c) Sistem geri yükleme noktaları sistemi önceki 

bir zamana geri almanıza izin verir. 
d) Sistem Geri Yükleme Noktası Günlük ve 

önemli sistem olayları sırasında oluşturulur. 
 

26. Uzak masaüstü uygulaması ile ilgili ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
a) Uzak Masaüstü uygulaması IP adresini kullanır. 
b) Uzak Masaüstü uygulamasını ayrıca satın 

almak gerekir. 
c) Uzak Masaüstü uygulaması ile uzaktaki bir 

bilgisayarın sorunları çözümlenebilir. 
d) Uzak Masaüstü uygulamasında karşıdaki 

bilgisayarın,bağlantı isteğini onaylaması 
gerekir. 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar açılırken F8’e 
basıldığında ekranda yer almaz?  

a) Güvenli Mod 
b) Grafik ekranıyla güvenli mod 
c) Ağ desteğiyle güvenli mod 
d) Komut istemiyle güvenli mod 

 
28. Aşağıdaki terimlerin kapasite olarak doğru 

sıralaması hangi şıkta verilmiştir? 
a) Sektör > Küme > Plaka > İz 
b) Küme > Plaka > İz > Sektör 
c) İz > Plaka > Sektör > Küme 
d) Plaka > İz > Sektör > Küme 
 

29. RPM hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? 
a) Sabit diskin kapasitesini belirler 
b) Sabit diskin plaka sayısını ifade eder 
c) Sabit diskin dakikadaki dönüş sayısıdır 
d) Sabit diskteki izlerin bir birine oranıdır 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi FAT dosya sistemi ile 
ilgili değildir? 
a) Veri adreslerini kümelerin içerisinde saklar 
b) Veri adreslerini FAT adı verilen tabloda tutar 
c) NTFS dosya sistemi tarafından görüntülenir 
d) Küme boyutlarını küçülterek boş alan israfını 
engeller 
 

31. Aşağıdaki yuvalardan hangisi ekran kartının 
takıldığı yuvadır?  
a) PCI  b)ISA  c)AGP   d)ISP  
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32. Aşağıdakilerden hangisi bios çeşitlerinden 
değildir? 
a) Award       b) Phoenix     c) AMI      d) MSI 
 

33. İşlemciler için  verilen ifadelerden hangisi 
doğrudur?  
a) İşlemcilerin ısınma problemleri yoktur.   
b) İşlemciler anakarttan bağımsızdırlar  
c) İşlemcilerin hız birimine Megabyte  denir.  
d) İşlemcilerin işlemleri daha hızlı gerçekleştirmek için 
önbellek (cache) kullanırlar. 
 
34. Sabit Diskin dakikadaki dönüş sayısı hangisiyle 
ifade edilir? 
a) Hz        b) RPM     
 c) Mbps     d) RefreshRate 
 
35. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
a) İnce kanatlı soğutucular üzerlerine daha fazla ısı 
çekerler.  
b) Fanın dönüş hızı azaldıkça soğutma gücü artar.  
c) Fan motoru elektriksiz de çalışır.  
d) Küçük fanların hareket ettirdiği hava, büyük 
fanlardan daha fazladır. 
 
36. Aşağıdakilerden hangisi işlemcinin temel birimi 
değildir ?  
a) Ön bellek 
b) Aritmetik mantık birimi (ALU) 
c) Kontrol birimi 
d) Ram Bellek 
 
37. Aşağıdaki optik disklerden hangisi en yüksek veri 
depolama özelliğine sahiptir? 
a) Çift katmanlı DVD    c) Blu-ray  
b) Çift taraflı çift katmanlı DVD   d) HD-DVD 
 
38.  Bir Ethernet kartında üretim sırasında kartın rom 
belleğine yazılan, değiştirilemeyen ve başka bir eşi 
olmayan numaraya ne denir ? 
a) CRC            b)  MAC     
 c) BNC        d) CSMA/CD 
  
39.  Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerinde sadece 
ekran kartının kullandığı veriyoludur? 
a) ISA     b) AGP    c) PCI      d) PCI-E 
 
40. Aşağıdaki veri yollarından hangisi en hızlıdır? 
a) PCI            b) AGP         c) PCI Express           d) ISA 
 
41.Aşağıdakilerden hangisi ROM çeşitlerinden 
değildir? 
a) EEPROM          b)PROM      c) CDROM    d) EPROM 

42. Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerinde yer alan 
bir bileşen değildir? 
a) Harddisk        b) RAM           
c) Chipset              d) İşlemci             
  
43.  Anakartın beynini oluşturan entegre devre 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Yonga seti  b) Veri yolu c) ISA d) PCI 
 
44. Aşağıdakilerden hangisi monitör bağlantısı 
değildir? 
a) S-Video   b) VGA  c) PCI  d) DVI 

 
45. Sürekli form kullanan yazıcı çeşidi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı   
b) Nokta Vuruşlu Yazıcı   
c) Lazer Yazıcı  
d)  Termal (Isıl) Yazıcı 

 
46.  Sabit Diskin yüzeyinin kullanılmayacak bir biçimde 
hasar görmesi hangisi ile ifade edilir? 
a) Track(İz)                  b)Cluster (Küme)                                        
c) BadSector     d) Sector(Sektör) 
 
47. Toner (Toz Mürekkep) kullanan yazıcı çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı   
b) Nokta Vuruşlu Yazıcı  
c) Lazer Yazıcı   
d) Termal (Isıl) Yazıcı 

 
48. Ekrandaki piksel  miktarına ne ad verilir? 
a) Çözünürlük                b) Renk derinliği     
c) Görüntü Arayüzü      d) Cps 
 
49.  Bir kez veri kaydedilebilen ve daha sonra 
değiştirilemeyen bellek türü hangisidir? 
a) ROM                         b) PROM       
c) EPROM                     d) EEPROM 
 
50.  Aşağıdakilerden hangisi yonga setinin görevidir? 
a) Bütün bileşenleri üzerinde bulundurarak 
haberleştirmek. 
b) Veri akışını denetlemek. 
c) Verileri depolamak ve bu veriler üzerinde işlem 
yapmak. 
d) İşlemci hızını belirlemek. 
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51.  İşlemciler için aşağıda söylenenlerden hangisi 
yanlıştır ? 
a) Günümüzde soket işlemciler kullanılmaktadır. 
b) Slot işlemciler artık kullanılmamaktadır. 
c) Intel ve Amd iki büyük işlemci üreticisidir. 
d) Soket işlemciler diklemesine anakarta takılır. 
 
52. Aşağıdakilerden hangisi işlemciyi soğutma 
yollarından biri değildir? 
a) Mekanik soğutma    
b) Suyla soğutma 
c) Isı Borulu soğutma          
d) Havayla soğutma 
 
53. İşlemci tarafından gerçekleştirilecek matematiksel 
ve mantıksal işlemlerin yapıldığı bölüm hangisidir ? 
a) Rom Bellek    b) Çekirdek 
c) Aritmetik mantık birimi (ALU)d) Ön bellek 
 
54. Ses kartına gelen dijital sinyalleri işleyen ve 
seslerin üretilmesini sağlayan birime  ne denir? 
a) DAC             b) ADC   c) ROM            d) DSP  
 
55.  Aşağıda verilen disklerden hangisinin kapasitesi en 
fazladır? 
a)  Disket        b) CD        
 c) DVD           d) Blu Ray 

 
56. Ethernet ağlarında ağdaki veri iletim yolunu hangi 
bilgisayarın kullanacağını belirleyen tekniğe ne denir ? 
a) MAC                b)  CSMA/CD             
 c) BNC              d) CRC 
 
57.  Aşağıdakilerden hangisi ekran kartının LCD 
monitörler için olan çıkışıdır? 
a)  DVI    b)  VGA   
 c) ISA              d) AGP 

 
58.  Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerinde yer alan 
veri yollarından birisi değildir?  
a) PCI             b) ISA           c) AGP            d) VGA 
 
59.  RAM bellek ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır?  
a) RAM’lar bilgileri kalıcı olarak saklar. 
b) RAM bellekteki bilgiler, elektrik kesilmesi 
durumunda kaybolur. 
c) Ram bellek yuvaları anakart üzerinde birden 
fazladır. 
d) RAM’ lar  Anakart üzerinde yer alır. 
 
 
 

60.  Aşağıdakilerden hangisi sabit diskin ana kartla 
olan veri yolu bağlantılarındandır? 
a) BNC        b) IDE     c) AGP           d)VGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


