
PAKET PROGRAMLAR ÇALIŞMA SORULARI 

www.bilisimmatik.com 1 

1-) Aşağıdakilerden hangisi yeni bir çalışma sayfası 
açar? 
     A-Dosya/Aç  
     B-Dosya/Yeni  
     C-Dosya/Kaydet  
     D-Dosya/Kapat  
 
2-)Yazılmış bir belgeyi başka bir isimde kaydetmek için 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? 
     A-Dosya/Aç  
     B-Dosya/Yeni  
     C-Dosya/Kaydet  
     D-Dosya/Farklı kaydet  
 
3-)Düzen mönüsündeki Kopyala komutunun görevi 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A-Seçili alanı siler  
B-Seçili alanı hafızaya kopyalar 
C-Seçili alanı boyar 
D-Seçili alanı yapıştırır 
 
4-)Yeni bir boş belge oluşturmak için klavyeden hangi 
kısa yol tuşu kullanılır? 
A-CTRL+O                   B-CTRL+Y 
C-CTRL+N                   D-CTRL+P 
 
5-)Kayıtlı olan bir dosyayı açmak için aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A-CTRL+B                   B-CTRL+S 
C-CTRL+N                   D-CTRL+O 
 
6-)Araç çubuklarının görüntülenip veya gizlenmesi için 
aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
A-Düzen/Araç Çubukları  
B-Araçlar/Araç Çubukları  
C-Biçim/Araç Çubukları  
D-Görünüm/Araç Çubukları  
 
7-) Yazı tipleri ile ilgili ayarların yapıldığı bölüm 
aşağıdakilerden hangisidir?  
       A-Biçim  
       B-Düzen  
       C-Ekle  
       D-Görünüm  
 
9-) Dosya menüsünde hangi işlemler yapılabilir? 
       A-Yeni belge açma 
       B-Dosya açma 
       C-Sayfa yapısını değiştirme 
       D-Hepsi 

10-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
       A-Dosyayı kayıt eder 
       B-Yeni bir belge açar 
       C-Kayıtlı dosyayı belleğe yükler 
       D-Seçili alanı kopyalar 
 

11-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
        A-Dosyayı kayıt eder 
       B-Yeni bir çalışma sayfası açar 
       C-Kayıtlı dosyayı belleğe yükler 
       D-Seçili alanı kopyalar 
 

12-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
         A-Seçili alanın bir kopyasını hafızaya alır 
         B-Hafızadaki bilgiyi istenilen alana yapıştırır 
         C-Seçili alanı silerek bir kopyasını hafızaya alır 
         D-Yeni bir çalışma sayfası açar 
 

13-)  Şekildeki simgenin görevi 
aşağıdakilerden hangisidir?  
       A-Sayfa boyutunu değiştirir 
       B-Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir 
       C-Yazı boyutunu değiştirir 
       D-Koyu yazım stili  
 

14-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
       A-Sayfa boyutunu değiştirir 
       B-Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir 
       C-Yazı boyutunu değiştirir 
       D-Yazıyı koyu yazar 
 
15-) Düzen/Bul seçeneğinin görevi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
         A-Ekrandaki bir dosyadan istenilen ifadeyi arar 
         B-Ekrandaki bir dosyadan bir ifade arar ve 
değiştirir 
         C-Word’de belge açar 
         D-İstenilen dosyayı kaydeder 
 
 



PAKET PROGRAMLAR ÇALIŞMA SORULARI 

www.bilisimmatik.com 2 

16-) Hazırlanan bir dosyayı kayıt ederken 
aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
      A-Dosya/Sayfa yapısı  
      B-Dosya/Kaydet  
      C-Düzen/Kopyala  
      D-Düzen/Yapıştır  
 
18-) Dosyadaki yazıyı kopyalamak için aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi kullanılır? 
     A-Düzen/Kopyala  
     B-Düzen/Kes  
     C-Düzen/Yapıştır  
     D-Dosya/Kopyala  
 

20-)  Yandaki simgenin görevi nedir? 
          A- Yazıyı ortalamayı sağlar 
          B- Yazıyı sağa hizalar 
          C- Yazıyı sola hizalar 

   D- Yazıyı iki yana yaslar 
 

21. Microsoft Excel aşağıdakilerden hangi program 
türüne uyar? 

A- Kelime İşlem Programları    
B- İşletim Sistemi Programları  
C- Elektronik tablolama programları 
D- Oyun programları 

 

22.    şekli Excel’de 
neyi gösterir ?? 

A- Çalışma sayfalarını    
B-  Sütun başlıkların 
C- Satır başlıklarını 
D- Sayfanın ismini 

 

23.    Excel’de şekli neyi ifade eder ? 

A- Çalışma sayfaların 
B- Sütun başlıklarını  
C- Satır başlıklarını 
D- Sayfanın ismini 

24. Excel’de yeni bir çalışma kitabı hangi kısayol ile 
açılır ? 

 A- Ctrl + K B- Ctrl + S C- Ctrl + N       D- Ctrl + O 
 

25. Excel’de yeni bir çalışma kitabı hangi araç 
çubuğu düğmesiyle açılır ?  

 A-             B-               C-            D-  
 

26. Excel çalışma kitabını araç çubuklarından 
kaydetmek için hangi düğme kullanılır?  

 A-          B-                C-           D-  

27. Çalışma kitaplarınızı baskı önizleme 
görünümünde görmek için hangi menü kullanılır? 

 A- Dosya-Yazdır  B- Dosya- Seçenekler      
 C- Dosya-Baskı önizleme D- Dosya- Çıkış 
 

28. Çalışma kitaplarınızı yazdırmak için hangi 
menüyü kullanırsınız ? 

 A- Dosya-Seçenekler B- Dosya-Baskıönizleme  
 C- Dosya-Seçenekler D- Dosya-Yazdır 
 

29. Excel’de yapılan bir işlemi geri almanın araç 
çubuklarındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?  

 A-          B-         C-       D-  

30. Excel’ de formüller hangi işaretle başlar ? 

   A-     +           B-      -          C-      =           D-     , 
 

 

31. Yandaki 
tabloda B1 
hücresine = 
A1*A7 formülünü 
yazdığınızda B1 
hücresinin değeri 
ne olur? 

A-  15  B-  20  C-  25  D-  10 

32.    Yukarıdaki şekilde görülen simgenin 
görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

    A- Seçili sütunlar arasındaki metni ortalar           
    B- Seçili sütunları siler 
    C- Seçili alanı kopyalar                   
    D- Seçili alanı sağa dayalı yapar  
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33.  Şekilde görünen simgenin görevi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

     A- Aç        B- Kaydet         C- Yazdır         D- Yeni 
  

34.  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A- Bilgileri büyükten küçüğe doğru sıralar             
B- Bilgileri küçükten büyüğe doğru sıralar 
C- Bilgileri büyük harfe çevirir       
D- Bilgileri küçük harfe çevirir 

 
 

50. Aç, Kaydet, Farklı Kaydet komutları Word’deki hangi 
menüdedir?  
a) Dosya      b) Düzen       c ) Biçim         d) Görünüm 

 
51. Kes, Kopyala, Yapıştır komutları Word’deki hangi 
menüdedir?  
a) Dosya      b) Düzen       c) Biçim           d) Araçlar 

 
52. Word ‘te dosyaya resim eklemek için  
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?  
a) dosya-ekle-resim                  b) araçlar-resim             
c) ekle-resim                   d) biçim-ekle-resim 

 
53. Word‘te herhangi bir araç çubuğunu ekrana 
eklemek için  aşağıdakilerden hangisi kullanılır?  
a)ekle-araç çubukları           b)düzen-araç çubukları 
c)görünüm-araç çubukları   d) dosya-araç çubukları 
 
54. Word‘te kes yada kopyala işleminden sonra 
yazı,resim,metni istenilen yere aktaran komut 
hangisidir?  
a) gönder        b) kes       c) yapıştır          d) yazdır 

 
57. Word ‘te belirtilen satır ve sütun sayısınca otomatik  
tablo oluşturan komut aşağıdakilerden hangisidir?  
a) tablo-tablo çiz                   b) tablo- ekle-tablo  
c) pencere-yeni pencere                d) araçlar-tablo ekle 
 
 
 
 

58.  şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)Sayfa boyutunu değiştirir    

B)Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir 
C)Dosyayı yazıcıya gönderir                  

D)Sayfa yapısını ekranda gösterir  

 

39.   şekildeki simgenin görevi nedir? 
A)Numaralandırma yapar     B)Madde imi koyar 
C)Satır aralığını ayarlar          D)Paragraf girintisi ayarlar 
 
 


