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1-30 arasındaki sorular bilgisayar donanım, yazılım ve 
işletim sistemi bilgilerini ölçmektedir. 
 
1. Bilgisayarda işlemlerin yapıldığı birim 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ddr2  b) CPU  c) Mhz    d) Rom 
 
2. Bilgisayarın her türlü Fiziksel 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. Ana kartın görevi nedir? 
a) Bilgilerin depolanmasını sağlar. 
b) Tüm donanım parçaları arasındaki veri akışını sağlar. 
c) Bilgisayarda beyin görevini üstlenir. 
d) Bilgisayara bilgi girişi yapmamızı sağlar. 
 
8. 2 GB kapasiteli bir diske, her biri 256 MB 
büyüklükteki dosyalardan kaç tane kaydedilebilir? 
a) 2  b) 4 c. 6 d. 8 
 
9. 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 
 
10. Aşağıdaki tuşlardan hangisi devamlı olarak büyük 
veya küçük harf yazmak için kullanılır? 
a) Insert  b) Enter c) Caps Lock d) Alt Gr 
 
11. Klavyedeki tuşlardaki üçüncü karakterler için hangi 
yardımcı tuş kullanılır? 
a) Shift  b) Alt Gr c) Ctrl  d) Alt 

 
 
12. “DELETE” tuşunun görevi hangisidir? 
a) İmleci sayfa sonuna taşır. 
b) İmleci satır sonuna taşır. 
c) İmlecin sağındaki karakteri siler. 
d) İmlecin solundaki karakteri siler. 
 
13. Sayı tuşları ile rakam yazmak için ışık göstergeli 
tuşlardan hangisi aktif olmalıdır? 
a) Caps Lock b) Scroll Lock 
c) Num Lock d) Hiçbiri 
 
14. “Bilgisayarın çalışmasını engelleyecek, veri kaybına 
sebep olacak, verileri bozacak veya silecek ya da 
kendilerini internet üzerinden diğer bilgisayarlara 
yayarak yavaşlamalara veya başka sorunlara neden 
olacak şekilde tasarlanmış programlardır.” 
Yukarıda tanımı verilmiş yazılım aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Virüs   b) İnternet Explorer 
c) E-posta    d) Active X 
 
15. ..............., bir bilgisayarın telefon hattını 
kullanarak diğer bir bilgisayarla iletişim kurmasını 
sağlar. 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi 
gelmelidir? 
a) Yazıcı  b) Tarayıcı 
c) Modem  d) Ekran 
 
16. “Tanıtım amaçlı bir süreliğine (30 gün gibi) ücretsiz 
kullanılabilen, süre bitiminde lisans hakları satın 
alınmak koşuluyla kullanılabilen yazılım türüdür.” 
 Yukarıda tanımı yapılmış yazılım türü hangisidir? 
a) Lisanslı Yazılım b) Demo(tanıtım) Yazılım 
c) Freeware Yazılım d) Antivirüs Yazılımı 
 
17.  “Ekranda görüntülenecek grafikler için video 
sinyali yaratan adaptör. Bilgisayarın işlediği veriyi 
monitör, projektör gibi görüntü aygıtlarında 
gösterilmesini sağlayan birimdir.” 
Yukarıda özelikler verilen bilgisayar donanımı 
hangisidir? 
a) Monitör   b) Ekran Kartı c) Tarayıcı   d) Modem 
 
18. Bir CD-Rom’a aşağıda büyüklükleri verilen 
dosyalardan hangisi kaydedilemez? 
a) 250 MB  b) 845 MB 
c) 125 MB  d) 650 MB 
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19. Yanda verilen tuş üzerindeki =  
karakterini yazmak için hangi yardımcı tuş kullanılır? 
a) Shift        b) Alt Gr        c) Ctrl        d) Alt 
 
20. Sabit disk kapasitesi hangi ölçü birimiyle ifade 
edilir? 
a) GHZ         b) GB       c) İnch         d) Piksel 
 
21. DVD-ROM sürücü aşağıdaki işlemlerden hangisini 
yapar? 
a) CD okur ve yazar. 
b) CD okur, CD yazamaz. 
c) CD ve DVD’leri okur ve yazar. 
d) CD ve DVD’leri okur, yazamaz. 
 
22. Bilgisayara bulaşan virüsleri temizlemek için 
kullanılan programlara verilen genel ad aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Setup  b) Winrar 
c) Sistem  d) Anti-Virüs 
 
23. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile bilgisayar 
düzgün bir şekilde kapanmaz? 

a) Bilgisayarınızı fişinden çekerek. 
b) Bilgisayarınızın güç düğmesine basarak, 
c) Başlat menüsündeki Bilgisayarı kapat düğmesini 

kullanarak 
d) Dizüstü bilgisayarınız varsa kapağı kapatarak. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. Yukarıdaki sistem penceresinden seçeneklerde 
verilenlerden hangisine ulaşılamaz? 

a) Windows’unuzun sürüm bilgisine  
b) İşlemci hızı ve Ram bilgisine 
c) Masaüstü araçlarına 
d) Bilgisayar Adına, grup adına ulaşabilir  

 
25. Aşağıdakilerden hangisi masaüstünde bulunan 
temel simgelerden değildir? 

a) b)  c)  d)  
 

26. Masaüstünden bir programa, dizine veya dosyaya 
hızlıca erişmeyi sağlayan ifade aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Klasör     b) Kısayol      c) Dizin   d)  Program 
 

27.  Masaüstünde birden fazla simge seçmek için 
aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz? 
a) Masaüstünde boş bir alanı tıklatarak fareyi 

sürüklenir ve simgeler bir dikdörtgenle çevrelenir. 
b)  CTRL tuşuna basılı tutarak ve farenin sol tuşuyla 

istenilen simgeler seçilir. 
c) ALT GR tuşuna basılı tutularak istenilen simgeler 

daire içerisine alınır. 
d) SHIFT tuşuna basılarak, fare ile  simgelerin 

başlangıç ve bitiş noktası seçilir. 
 
28.  Geri dönüşüm kutusu ile ilgili verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 
a) Silinen dosya ve klasörlerin tutulduğu alandır. 
b)  Geri dönüşüm kutusuna gelen belgeler bir daha 

kullanılamaz. 
c) Geri dönüşüm kutusunu boşalt seçeneği ile geri 

dönüşüm kutusu tamamen boşaltılır. 
d) İstenirse geri dönüşüm kutusundan tüm öğeler geri 

yüklenebilir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Yukarıda verilen pencerede numaralanmış 
alanlardan hangisinin açıklaması yanlıştır? 
a) 1-Menü Çubuğu b)  7- Çerçeve 
c) 2- Başlık çubuğu d)  6-Kaydırma Çubuğu 

 

30.  Pencerelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru 
değildir? 

a) Bir pencereyi taşımak için, klavyedeki yön 
tuşları kullanılarak ekranın istenilen yerine 
sürüklenir. 

b) Bir pencerenin tüm ekranı kaplaması için, Ekranı 

kapla düğmesini tıklatılır.  
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c) Bir pencerenin tüm ekranı kaplaması 

için,pencerenin başlık çubuğunu çift tıklatılır. 

d) Pencereyi yeniden boyutlandırmak için, 

pencerenin kenarlığı veya köşesinden fare 

işaretçisi iki başlı oka dönüştüğünde sürüklenir.  

 
 
 
 
 
31-55 arasındaki soruları MS Office Word 2007 
programına göre cevaplayınız. 
 

31. Üzerinde belirlediğimiz araçların yer aldığı ve 
düzenlenebilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Hızlı erişim araç çubuğu  
b) Durum çubuğu  
c) Yatay kaydırma çubuğu  
d) Şerit 
   

32. Kelime işlemci programında Ctrl+Z tuşları birlikte 
kullanıldığında aşağıdaki işlemlerden hangisini 
yapar?  
a) Yeni bir dosya oluşturur.  
b) Var olan bir dosyayı açmaya yarar.  
c) En son yapılan işlemi geri alır.  
d)Belgede aradığımız bir metni bulmaya yarar.  

 
33. Metin içerisinde istenilen bir kelimeyi aratmak için 

aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? 
a) Ekle-düzenleme-bul 
b) Giriş-düzenleme-bul 
c) Giriş-paragraf-bul 
d) Ekle-paragraf-bul  
 

34. Kelime işlemci programında bir metnin tamamını 
seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?  
a) Ctrl+S   b) Ctrl+V  
c) Shift+A   d) Ctrl+A  
 

35.  
Yukarıdaki grup hangi görevleri üstlenir? 
a) Paragraf ile ilgili işlemler  
b) Tablo ekleme ile ilgili işlemler  
c) Stiller ile ilgili işlemler  
d) Yazı tipi ile ilgili işlemler  

 

36. Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip 
edilmelidir?  

a) Sayfa düzeni– sayfa arka planı – filigran  
b) Sayfa düzeni – sayfa arka planı – sayfa rengi  
c) Giriş – sayfa arka planı – sayfa rengi  
d) Yazı tipi – sayfa arka planı – sayfa rengi 
 

 
 
 

37.  Yukarıdakilerden hangisi word programında 
belge görünümlerinden                                                                          
biri değildir? 
a) Tam Ekran Okuma  b) Web Düzeni 
c) Baskı Önizleme    d) Anahat  
 

38. Çalışmakta olduğumuz belgenin yazıcıya 
göndermeden önceki hâlinin nasıl olduğunu görmek 
için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
a) Baskı Önizleme  b) Gözden Geçir 
c) Görünüm  d) Stiller 

 
39. Belge içindeki bir metni tabloya dönüştürmek için 

aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?  
a)Giriş-Tablo-Metni Tabloya Dönüştür  
b)Ekle-Tablo-Hızlı Tablolar  
c)Ekle-Tablo-Metni Tabloya Dönüştür  
d) Gözden Geçir-Tablo-Metni tabloya dönüştür  
 

40. Belgeye  eklemek için izlenecek yol 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Ekle-Resim-Word Art  
b) Biçim-Resim-Word art  
c) Ekle-Metin-Word Art  
d) Ekle- Çizimler-Word art  
 

41.  Düğmesinin görevi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a) Sayfaya tablo eklemek için kullanılır.  
b) Sayfaya küçük resim eklemek için kullanılır.  
c) Sayfaya Şekil çizmek için kullanılır.  
d) Sayfaya grafik eklemek için kullanılır.  

 
42. “¿ “ gibi klavyede olmayan karakterleri sayfamıza 

eklemek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a) Ekle-Çizimler-şekiller 
b) Ekle-Simgeler-Denklem  
c) Ekle-Simgeler-Simge  
d) Giriş-Simgeler-Simge  
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43. Kelime İşlemci Programlarında bir belgeyi 
kaydetmek için kullandığımız kısa yol tuşları 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ctrl + N     b) Ctrl + S     c) Ctrl + O     d) Ctrl + V 
 
44. Aşağıdakilerden hangisi word 2007 dosyalarının 
uzantısıdır? 
a) .xls         b) .docx        c) .pdf         d) .doc 
 
45. Ekrandaki konumu klavye ya da fare ile 
denetlenen, girilecek verinin, yazılacak yada 
düzeltilecek karakterlerin yerini gösteren işaret 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Onay Kutusu  b) Göstergeç 
c) İmleç   d) Düğme 
 
 
 
 

46.  düğmesinin görevi nedir?  
a) Başlangıcı büyüt  
b) Altı çizili yaz  
c) Büyük küçük harf değiştir  
d) Yazı tipini büyüt  
 

47. Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme 
yapmak için kullandığımız yol aşağıdakilerden 
hangisidir?  

a) Ekle –Kenarlık ve Gölgelendirme  
b) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme  
c) Görünüm – Sayfa Arka Planı -Kenarlık ve 
Gölgelendirme  
d) Sayfa düzeni - Sayfa Arka Planı - Sayfa Kenarlıkları  

 
48. Word 2007'de belge içinde bulunan sayfaları dikey 

durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden 
hangisi kullanılır? 

a) Ekle / Sayfa yapısı / Hizala/ Yatay 
b) Giriş / Sayfa Yapısı / Kâğıt / Yatay 
c) Sayfa Düzeni/ Yönlendirme /Yatay 
d) Dosya / Sayfa Yapısı / Kâğıt / Yatay 

 

49.   Simgesi ne işe yarar? 
a) Tablo çizmeye yarar 
b) Resim çizmeye yarar 
c) Tabloya yazı yazmaya yarar 
d) Kenarlık eklemeye yarar 

 
50. Yandaki butonun görevi nedir?  
a) Stil     b) Yazı Tipi c) 
Yazı Tipi Kalınlaştır d) Yazı Tipi Boyutu 
 
51. Kayıtlı metni farklı bir isimle veya farklı bir yere 
kaydetmek için hangi komutlar kullanılır? 

a) Office Düğmesi – Kaydet 
b) Office Düğmesi – Tümünü Kaydet 
c) Office Düğmesi – Farklı Kaydet 
d) CTRL + S 
 

52. Yandaki düğmenin görevi nedir? 
a)Yazıyı hizalamaya yarar 
b)Çizgi eklemeye yarar 
c)Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir 
d)Madde işareti eklemeye yarar 
 

53. Yandaki butonun görevi nedir? 
a) Sayfa sütunlara böler 
b) Madde numaralandırmasını verir 
c) Artan sıralama yapar 
d) Sayfa Numarası ekler 
 
54. 40 sayfalık bir dokümanın 1’den 9’a kadar olan 
sayfaları ile 35 ve 40 no’lu sayfalarını yazıcıdan 
çıkartmak istenirse Office Düğmesi / Yazdır menü 
seçeneğinde sayfa bölümünün karşısına yazılacak 
uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 1 , 9 ; 35 – 40 b)  1 – 9 , 35 , 40 
c) 1 ; 9 ; 35 ; 40 d)   1 – 9 , 35 ; 40 

 

55.  Word 2007'de yer alan 
yandaki düğmelerin anlamları şıkların hangisinde 
doğru sırada  verilmiştir?  
a) Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizala 
b) Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla 
c) Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala 
d) Sağa Hizala-Ortala-Sola Hizala-Yasla 

 
56-80 arasındaki soruları MS Office Excel 2007 
programına göre cevaplayınız. 
 

S.56.  
Yukarıdaki araç çubuğunun adı nedir? 

a) Standart araç çubuğu 
b) Biçimlendirme araç çubuğu 
c) Menü araç çubuğu 
d) Formül araç çubuğu 

 
S.57. Excel de veri girdiğimiz bölümlere ne ad verilir? 
a) Sayı hanesi      b)  Grafik       c)   Tablo    d)  Hücre 

 
S.58. Aşağıdakilerden hangisi Excel-2007 çalışma 
kitabının dosya uzantısıdır? 
a) .bmp         b) .txt         c) .xlsx       d) .xls 
 
S.59.  =Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin 

açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? 
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a) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar 
b) E4 boş ise Geçti yazar 
c) E4 küçük 70 ise Geçti yazar 
d) E4 büyük 70 ise Geçti  yazar 

 
S.60. Baskı Önizleme komutunun görevi nedir? 
a)   Dosyayı yazdırır 
b)   Dosyanın yazıcıdan çıkmadan önceki halini 
görüntüler 
c)    Grafik Çizer 
d)   Dosyayı siler 
 
S.61. Excel’den çıkmak için aşağıdakilerden hangisi 
kullanılır? 
a)   Ofis düğmesi –Kapat 
b)   Pencere – Yerleştir 
c)   sayfa düzeni– Sil 
d)   Ofis düğmesi–Çık 
 
S.62.   A1 ve B1 hücrelerindeki sayıları nasıl toplatırız? 
a) =(A1+B11)               b)  A1+B1 
c)    =(A1+B1)                 d)  [A1+B1] 

 
 S.63.   Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş 

kullanılır? 
a) ESC + Yön tuşları b) TAB + Yön tuşları 
c) SHIFT + Yön tuşları d) ENTER + Yön tuşları 

 

  A B 

1 
ADI 
SOYADI 

NOT 

2 
Murat 
ORAL 

85 

3 
Kenan 
KAZDAL 

80 

4 
Kamil 
AKYILDIZ 

90 
 

S.64. Yandaki Excel Tablosunda 
B2 ile B4 hücreleri arasındaki 
sayıların ortalamasını bulan 
formül aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) =(B2:B7)/2 
b) =ORTALAMA(B3;B7) 
c) =ORTALAMA(B2:B4) 
d) (B3+B7)/2 

 

 
S.65.   Excel’de yukarıdaki düğmenin görevi nedir? 
a) Satır ve sütunları otomatik olarak toplar. 
b) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar 
c) Yeni bir Excel satırı ekler 
d) Sayfa Adı sekmeleridir 

 
S.66.  C9 hücresinde iken; C3 hücresi ile C8 hücresi 

arasındaki alan toplanmak isteniyor. Buna göre C9 
hücresine girilmesi gereken formül ne olmalıdır? 

a) TOPLA(C3:C8) b) C3+C4+C5+C9+C7+C8 
c) =TOPLA(C3:C8) d) =TOPLA(C3..C8) 

 

S.67. Yandaki düğme ne için kullanılır?  
a)Hücre içinde ortala 

b)Sayfa içinde ortala 
c)Çalışma Kitabı içinde ortala 
d)Hücreleri birleştir ve ortala 
 

S.68.  Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir? 
a) Filtreleme 
b) Artan – Azalan sıralama  
c) Numaralandırma  
d) Madde imleri  
 
 

 
S.69. Yukarıdaki çubuğun adı nedir? 

a) Standart araç çubuğu 
b) Biçimlendirme araç çubuğu 
c) Formül araç çubuğu 
d) Ad kutusu 
 
S.70. Excel’de formüllerin başında Aşağıdakilerden 
hangisi kullanılır? 
a) *    b) ?       c) =     d)   % 
 
S.71. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 
a)   =Topla(B4:B7) b)  =Topla(B4,B7) 
c)   =Topla(B4;B7) d)   Hiçbiri 
 
S.72. Ekle / Grafik ne işlem yapar? 
a) Çalışma kitabına bir grafik ekler. 
b) Çalışma kitabından bir grafik siler. 
c) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar. 
d) Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir 
 
S.73. Yazdığınız formülden sonra hücrenin içinde ##### 
işareti görünüyorsa bu hata nedir? 
a) Formül var olmayan hücreyi arıyor 
b) Formülün sonucu hücreye sığmıyor 
c) Formül bir hücreyi sıfıra bölmeye çalışıyor 
d) Sayı olması gereken yerde metin olduğunu söylüyor 
 
S.74.  Aşağıdaki formüllerden hangisi C1, C2, C3, C4 ve 

A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir? 
a)     =ÇARPIM(A1:C4)  b)     =ÇARPIM(A1;C4) 
c)     =ÇARPIM(A1;C1:C4) d)     =(A1;C1:C4) 

 
S.75. Excel'de filtre ne işe yarar? 
a) Hücre değerlerini sıralama yapar 
b) İstenilen hücreleri seçer 
c) İstenilen hücreleri siler 
d) Hücreleri birleştirir 
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S76-S77-S78-S79-S80. Soruları doğru veya yanlış olarak 
değerlendiriniz. Doğru için soru solundaki boşluğa “D” 
Yanlış için soru solundaki boşluğa “Y” yazınız. 
 
S.76. (..............) Elektronik çalışma tablosunda yazılar 45 
derece açı ile yazılabilir. 
 
S.77. (..............) Yazıtipi değiştirme sırasında yazının ön 
izlemesi alınabilir. 
 
S.78. (..............) Sütun genişliği sadece fare ile ayarlanır. 
 
S.79. (..............) Koşullu biçimlendirme sadece sayısal 
veriler için kullanılır. 
 
S.80. (..............) Koşullu biçimlendirmede mantıksal 
değerler yollayan fonksiyonlar kullanılabilir. 
 
81-100 arasındaki soruları MS Office PowerPoint 2007 
programına göre cevaplayınız. 
 
81. PowerPoint programını genel olarak hangi işlem 
için kullanırız?   
a) Sunu oluşturmak için   
b) Hesap tablosu oluşturmak için 
c) Tablo yapmak için 
d) Muhasebe işlemleri için   
82. Powerpoint için söylenenlerden hangisi doğrudur? 
a) Bir sunu hazırlama programıdır. 
b) Sunuyu oluşturan slaytların sırası değiştirilebilir. 
c) Slayt gösterisi istenen aralıktaki slaytlar üzerinden 
yapılabilir. 
d) Hepsi 
 
83. PowerPoint2007 sunularının uzantısı 
aşağıdakilerden hangisidir?    
a) Pptx  b) docx 
c) Xlsx  d) bmpx   
 
84. Sununun her bir bölümüne ne ad verilir? 
a) Slayt b) Belge 
c) Kitap d) Veritabanı 
 
85.  Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint’te sayfa 
görünümlerinden biri değildir? 
a) Slayt Geçişi  b) Normal 
c) Slayt Sıralayıcısı d) Slayt Gösterisi 
 
86. Bir slaydı % 55 oranıyla görebilmek için ne 
yapılmalıdır?  
a) Görünüm - Ana hat - % 55 - Tamam       
b) Görünüm - Asıl-Asıl Slayt       
c) Görünüm – Slayt Sıralayıcısı - % 55 - Tamam  
d) Görünüm - Yakınlaştır - % 55 – Tamam 
 

87. Sunum gösterisini görüntüleyebilmek için hangi 
kısayol kullanılır? 
a)F2              b)  F3             c)  F4              d)  F5 
 
88. PowerPoint 2007 programında yeni bir slayt 
eklemek için hangi yol izlenir?   
a) Giriş-Yeni Slayt b) Ekle-Yeni Slayt 

c) Biçim-Slayt  d) Slayt Gösterisi   
 
89. CTRL+M klavye kısa yolu  PowerPoint’te …….. 
sağlar. 
a) Yeni bir sunum açmayı 
b) Yeni bir slayt eklemeyi 
c) Yeni bir resim eklemeyi 
d) Yeni bir bağlantı oluşturmayı 
 
90. Sunuyu oluşturan slaytlara slayt numarası hangi 
seçenek yardımıyla verilir? 
a) Görünüm / Not Sayfası b) Ekle / Yeni Slayt 
c) Ekle / Slayt Numarası  d) Biçim / Hizalama 
 
91. Slayt üzerine eylem düğmeleri eklemek için hangi 
seçenek kullanılır? 
a) Ekle / Eylem 
b) Ekle / Şekiller 
c) Slayt Gösterisi / Animasyon Düzenleri 
d) Slayt Gösterisi / Eylem Ayarları 
 
92. Bir sununun gösteriminde başlığının yukarıdan 
sözcük sözcük gelebilmesi için aşağıdakilerden hangi 
yöntem kullanılmalıdır? 
a) Slayt Gösterisi – Slayt Gösterisi Ayarla 
b) Görünüm –Slayt Sıralayıcısı 
c) Animasyonlar – Özel Animasyon 
d) Animasyonlar – Slayt Geçişi 
 
93. Slaytlar üzerine ses eklemek için aşağıdakilerden 
hangisi kullanılır? 
a) Ekle – Ses – Dosyadan Ses 
b) Biçim – Ses – Dosyadan Ses 
c) Ekle – Film ve Sesler – Dosyadan Ses 
d) Biçim– Film ve Sesler – Dosyadan Ses 
 
94. PowerPoint’teki bir sununun slâytlarına tarih ve  
saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile 
yaparız? 
a) Düzen- Özel Yapıştır 
b) Ekle-Tarih ve Saat 
c) Biçim-Üstbilgi ve Altbilgi 
d) Araçlar-Biçim 
 
95. Slaytın içine yazı yazmak için hangi işlem 
yapılmalıdır ?   
a) Dosya-Yazdır tıklanır 
b) Ekle- Metin kutusu tıklanır 
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c) Ekle-Açıklama tıklanır 
d) Biçim-Slayt düzeni tıklanır   
 

96.  simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?   
a) Parla  b) Yeni slayt 

c) Slayt gösterisi d) Slayt gizle   
 

97.  Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden 
hangisidir?   
a) Yeni Slayt  b) Slayt çoğalt 

c) Özel Animasyon d) Slayt Gösterisi   
 
98. Slaytlar üzerindeki yazı ve resimlere efektler 
eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?        
a) Slayt geçişi  b) Slayt tasarımı 

c) Özel animasyon d) Arka plan   
 
99. PowerPointte bir nesne ekranda iken bu nesneye 
dikkat çekmek amacıyla nerden animasyon eklenir? 
a) Giriş          b) Çıkış c) Vurgu          d) Hareketlilik 
 
100. PowerPointte anahat ve slaytlar bölümden bir 

den fazla slaytı seçmek amacıyla hangi yol denenir? 

a) Hiçbir tuşa basmadan fareyle istenilenler tıklanır 

b) Klavyeden Alt tuşuna basılarak istenilenler seçilir 

c) Klavyeden Ctrl tuşuna basarak istenilenler seçilir 

d) Sol bölümde toplu seçim işlemi yapılamaz 

101-120 arasındaki sorular internet ve iletişim 
bilgilerini ölçmektedir. 
 
101.  Dünyanın dört bir yanındaki veri tabanlarını ve 
bilgisayarları birbirine bağlayan bilgisayar ağı 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a) İntranet  b) İnternet 
c) Web   d) Ağ Bağlantısı 
 
102.  Dünyanın her yerindeki web sunucuları adı 
verilen bilgisayarlarda kayıtlı milyonlarca dosyadan 
oluşan WWW bütününün açılımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) World Web Wide  b) Web Wide World 
c) World Wide Web  d) Wide World Web 
 
103. Internet Browser nedir?  
a) Internet Tarayıcısı      c) Internet avcısı 
b) Dosya Yakalayıcı         d)Nesne Bulucu 
 
104. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir internet 

tarayıcı yazılımıdır? 

a) Netscape  c) Internet Explorer  
b) FireFox  d)Hepsi 

 

105. İnternet tarayıcısında bir internet sayfasının tam 

ekran görünmesi isteniyor. Aşağıdaki 

seçeneklerde verilen kısa yol tuşlarından 

hangisine basılmalıdır? 

a) F5 b) F11 c) Ctrl+N d) Alt+F4 

 

106. İnternet tarayıcısının başlangıç sayfası 

değiştirilmek isteniyor. İstenilen işlemin yapılması 

için yapılacak ayarlama, aşağıdaki seçeneklerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir?  

a) Araçlar/İnternet Seçenekleri /Bağlantılar 
b) Düzen/Bul 
c) Araçlar/Eklentileri Yönet 
d) Araçlar/İnternet Seçenekleri/Genel 

 

107. Internet Explorer penceresinde 
yukarıdaki düğmenin görevi nedir? 

a) Sekmeler arasında geçişi sağlar 
b) Sayfayı sola ve sağa kaydırmaya yarar 
c) Programlar arası geçiş olanağı sağlar 
d) En son yapılan işlemi geri almayı sağlar 

 

108. Internet Explorer penceresinde 
Yandaki düğmelerin sırası ile görevleri nelerdir?  

a)  Dur – Yenile – Giriş 
b) Yenile – Dur – Giriş  
c) Dur – Giriş – Yenile  
d) Giriş – Yenile – Dur 

109. Internet Explorer penceresinde yandaki 
menünün görevi ne? 

a) Sık kullanılan belgelere ulaşmayı sağlar. 
b) Sık kullanılan web adreslerine ulaşmamızı sağlar. 
c) Giriş sayfasının açılmasını sağlar 
d) Sayfanın yenilenmesini sağlar. 

 
 

110. 
Internet Explorer penceresinde Yandaki adres 
çubuğunun görevi nedir?  

a) Formül yazmamızı sağlar. 
b) Web sayfasının adresini yazmamızı sağlar. 
c) Açmak istediğimiz programın adını yazmamızı 

sağlar. 
d) Hiçbir işe yaramaz. 

 
 

111. Hangisi alan adı olamaz? 

a) www.marmara.edu.tr 
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b) www.gps.egitimi.com 

c) www.şekerci.com 

d) www.a.com.tr 

 

112. Aşağıdakilerden hangisi Eğitimle ilgili bir Internet 
adresini  belirler? 

a) .com b) .edu  c) .mil             d) .net 
 
 

113. İnternete bağlanabilmek için aşağıdakilerden 
hangisinin önemi diğerlerine göre daha düşüktür? 

a) Modem                        c) Telefon hattı 
b) Internet Tarayıcısı      d) Splitter 

 
 
114. ADSL modemle telefonu ayırmak için kullanılan 
donanıma ne denir? 
a) Konnektör    b) Bölücü (splitter)    c) Priz      d) Fiş 

115.  Wireless haberleşme neyi ifade eder? 
a) Kablolu haberleşme 

b) Yüksek hızda haberleşme 

c) Kablosuz haberleşme 

d) Düşük hızda haberleşme 

116. Işık ile bilgi transferi yapılmak isteniyorsa 
aşağıdaki iletim ortamlarından hangisinin kullanılması 
gerekmektedir? 
a) Koaksiyel kablo      c) Fiber Optik 

b) Bakır kablo              d) CAT-5 kablo 

 

117.  192.255.134.234 gibi numaralar neyi temsil eder? 
a) Adsl          b) Hat c) İp numarası   d) KabloNET  

118. İnternet üzerinden insanların birbirine ileti 

göndermelerini sağlayan araç aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Elektronik Posta   b) Web   c) Gönderi d) Hotmail 

119. Bir e-posta iletisine ek dosya nasıl ilave edilir? 
a) Dosya>Dosya Ekle 

b) Görünüm>Dosya Ekle 

c) Ekle>Dosya Ekle 

d) Araçlar>Dosya Ekle 

120. E-posta Yönetim Programı ile ilgili olarak 
aşağıdaki şıklardan hangisi söylenemez? 
a) Gelen kutusunda bize gönderilen e-postalar 

bulunmaktadır 

b) Giden kutusu gönderdiğimiz e-postaları 

içermektedir. 

c) E-postaya herhangi bir dosya eklenebilir. 

d) Her zaman açık olması gereklidir. 
 

http://www.a.com.tr/

