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Tem bilgi tek 1-7 ünite 

 

1 – Toplumsal gelişimin hangi aşamasında fabrikalar sembol olmuştur? 

B) Sanayi toplumu 

2 – Toplumlar hangi sıralama ile dönüşmüştür? 

D) Avcı ve toplatıcı toplum - Tarım toplumu - Sanayi toplumu - Bilgi toplumu 

3 – Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgi toplumu için söylenebilir? 

A)Nüfusun çoğunluğu geçimini sembol işleyerek kazanır. 

4 – Bir süpermarkette bilgisayar kullanmak neden zorunludur? 

D)Bilgisayarların tekrar işlemlerini sıkılmadan ve hatasız yapabilmesi. 

5 – Bilgi teknolojisinde bilgi işlem sürecinin hammaddesine ne ad verilir? 

B)Veri 

6 – Bilgi işlem sürecinde aşağıdaki işlemlerin hangisinin bilgisayar kullanılmadan 

gerçekleştirilmesi bir soruna yol açmaz?  

C)İletme 

7 – Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilginin öneminin artmasının sebeplerinden 

biridir? 

E)Bilgi teknolojilerinin gelişmesi 

8 – Bir karar vermekte anlam taşıyan, karar vericiye gerektiği zamanda ve gereken 

biçimde ulaştırılan ve doğru olan işlenmiş verilere ne ad verilir? 

A)Bilgi 

9 – Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinin aşamalarından değildir? 

B)Seçme  

10 - Bilgi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların tamamına ne ad 

verilir? 

C) Bilgi teknolojisi 

11 - Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlemekte kullanılan maddi cihazlardan değildir?  

D) Alfabe 

12 – Enformasyon sözcüğünün tam karşılığı olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Malumat 

13 – Sınavda tercih ettiğimiz cevap seçeneklerini cevap kâğıtlarına kodlarken, bilgi işlem 

adımlarından hangisini gerçekleştirmiş oluruz? 

E) Kaydetme 

14 – Sanayi devrimi ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? 

C)Toprak zenginliğin kaynağıdır. 

15 – Bilgi toplumunun en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Bilgi 

16 – Üniversiteye giriş sınavının sonuçlarında iki il arasındaki başarı karşılaştırması hangi 

bilgi işlem aşamasında gerçekleştirilir?  

A ) Sınıflandırma 

17 – Bilgiyi işlemekte kullandığımız araçlar kaç grupta toplanmaktadır? 

B ) 2 

18 – ÖSYM sınavında optik formlar üzerinde her hangi bir soruda çift seçeneğin 

işaretlenmesi sonucunda ilgili sorunun optik okuyucu tarafından geçersiz kabul edilmesi 

hangi bilgi işlem aşamasında gerçekleştirilir? 

D ) Sınama 
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19 – Kişisel bilgisayarlar hangi yıllarda yayılmaya başladı? 

C ) 1980 

20 – Süpermarkette bilgisayar, kasalardaki barkot okuyuculardan gelen kodlar 

yardımıyla, stok bilgilerini her defasında bir eksiltmesi hangi bilgi işlem aşaması ile 

tanımlanır? 

D ) Hesaplama 

21 - I. Erişim 

II. Hesaplaşma 

III. Değiştirme 

Yukarıdakilerden hangileri bilgi işlem sürecinin adımlarındandır? 

D ) I ve II 

22 – Bir kişinin ATM olarak adlandırılan makineyi kullanarak hesabında ne kadar para 

kaldığını öğrenmesi bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilebilir? 

A ) Erişme  

23 – Bilgisayarın işlemesi için gerekli temel kuralların kayıt edildiği ve işlemci tarafından 

okunabilen, buna karşılık değişiklik yapılamayan verilerin bulunduğu bellek 

aşağıdakilerin hangisidir? 

D ) ROM 

 

24 – Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda iki sayının çarpımını gerçekleştiren birimdir? 

B ) İşlemci 

25 – Bilgisayar bileşenlerinde bilginin aksamadan, eşgüdümlü iletişimini sağlamak için 

hangi bağlantı aracından yararlanılır? 

A ) Denetim yolu 

26 – Bilgisayarda hareketli görüntüleri kayıt etmek, taşımak için aşağıdaki yardımcı 

belleklerden hangisinin kullanılması uygun olur?  

E ) CD 

27 – Başka bir şehirde yaşayan tanıdıklarımızla sesli iletişim kurmak için, ne tür çevre 

birimlerine ihtiyaç duyulur? 

D ) Modem – Mikrofon – Ses kartı 

28 – Aşağıdakilerden hangisi bir çıkış birimidir? 

A ) Satır yazıcı 

29 – Aşağıdakilerden hangisi ana belleğin kullanıcılara ayrılan bölümüdür? 

D ) RAM 

30 – Ortalama olarak DVD, bir CD’nin kaç katıdır? 

D ) 20 

31 – Aşağıdakilerden hangisi bir yardımcı bellek birimi değildir? 

C ) Modem 

32 – Aşağıdakilerden hangisi bellek kapasite ölçü birimidir? 

B ) Byte 

33 – Aşağıdakilerden hangisinde bilgiler lazer ışınları sayesinde okunur? 

A ) CD 

34 – Aşağıdakilerden hangisi ana bellek ile işlemci arasında veri transferi yapan bağlantı 

aracıdır? 

B ) Veri yolu 

35 – Bilgisayarda yazıcılar genellikle hangi bağlantı noktasına bağlanır? 

D ) Paralel bağlantı 
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36 – Aşağıdakilerden hangisi bir fare türüdür? 

C ) İz topu 

37- Ekran üzerindeki görüntüyü oluşturan en küçük noktaya ne ad verilir? 

D)Piksel 

38- Aşağıdakilerden hangi bilgisayar ile kullanıcı arasında iletişimi sağlayan birimlerdir? 

B)Giriş çıkış birimleri ( çevre birimleri) 

39- I. Sistem 

II. Ana bellek 

III. İşlemci 

IV. Klavye 

V. Monitör 

Bilgisayarın temel bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? 

B)II ve III 

40- Klavye üzerindeki tuşların dizilimi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

E)Kullanılan dil özelliklerine 

41- Fatura, KDV fişi gibi dokümanları yazdırmak amacıyla en çok kullanılan yazıcı türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Nokta vuruşlu yazıcı 

42- Bilgisayarın herhangi bir anda işlemek durumunda olduğu bilgilerin tutulduğu belleğe 

ne ad verilir?  

D)Ana bellek 

43- Yaklaşık 3 GB büyüklüğündeki veri dosyalarına yedeklemek için aşağıdaki saklama 

birimlerinden hangisi kullanılmalıdır? 

D)DVD 

44- Aşağıdakilerden hangisi yardımcı bellek birimlerinin görevlerinden biridir? 

C)Program ve verileri kullanılacakları zamana kadar saklamak 

45- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar dilinde yazılmış 8 bit lik bir veridir? 

A)10100100 

46- Tüm bilgisayar programlarına ne denir? 

D)Yazılım 

47- Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım değildir? 

E)Tarayıcı 

48- Aşağıdakilerden hangisi bir yazılımdır? 

A)Windows 

49- Aşağıdakilerden hangisi programcının yazdığı programı makine diline çevirir? 

C)Birleştirici dil 

 

50- Programlama dili bilme, öğrenme ihtiyacının giderek azalmasının nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

B)Paket programların yaygınlaşması 

51- Muhasebe programları, hangi tür programlar içinde yer alır? 

A)Uygulama yazılımları 

52- Windows 2000 nedir? 

E)İşletim sistemidir 

53- Aşağıdakilerden hangisi “ işletim sistemi” için söylenebilir? 

D)Bir tür yazılımdır 

54- Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin görevlerinden birisidir? 

http://www.acikogretim.biz/


 

4 
www.acikogretim.biz 

A)Çevre ( giriş-çıkış) birimlerini denetlemek 

55- Bir bilgisayarda kaynakların yönetimini aşağıdakilerden hangisi sağlar? 

B)İşlem sistemi 

56- Aşağıdakilerden hangisi bir uygulama yazılımı değildir? 

D)Windows 2000 

57- Adı XX olan bir uygulama programı dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi bu 

programın en son sürümünü temsil eder? 

E)XX 2.3 

58- Aşağıdakilerden hangisi bir büro yazılımı değildir? 

B)Muhasebe programları 

59- Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerekmeden 

kullanılabilecek olan programlara ne denir? 

C)Paket programları 

60- Günümüzde en çok kullanılan işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

E)WINDOWS  

61- Kullanıcıların kişisel verimliliğini gösterip, arttırabilecek paket programlar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

D)Büro yazılımları 

62- Hekim ya da eczacı programlarını aşağıdakilerden hangisi tanımlar? 

B)Uygulama yazılımları 

63- Yazılım nedir? 

A)Bilgisayar programları 

64 ve 65. Soruları aşağıdakileri dikkate alarak yanıtlayınız. 

I. İşletim sistemi 

II. Derleyiciler 

III. Klavye 

IV. Fare 

V. Uygulama yazılımları 

64- Yukarıdakilerden hangileri yazılım birimleridir? 

C)I- II- V 

65- Yukarıdakilerden hangileri donanım birimleridir? 

E)III- IV 

66- Aşağıdakilerden hangisinde bilgisayardan her işlem adımı için ayrı bir komut yazılması 

gerekir? 

C)Birleştirici diller 

67- Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım değildir? 

D)Yazıcı çıktıları 

68- Gazete, dergi ve kitapların bilgisayar aracılığıyla dizilip baskıya hazırlanmasında 

kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir? 

E)Masa üstü yayıncılık programları  

69- Bir işletmede aynı anda birden fazla kullanıcının bilgisayar kaynaklarından 

yararlanması için kullanılabilecek işletim sistemi türü aşağıdakilerden hangisidir? 

E)Çoklu kullanıcı işletim sistemi 

70- Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminde standart bir masaüstünde bulunan 

simgelerden biri değildir?  

D)Yazıcılar 

71- Aşağıdakilerden hangisi etkin pencereyi kapatmak için kullanılan tuşlardır?  
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D)ALT + F4 

72- Aşağıdakilerden hangisi açık olan pencereler arasında geçiş yapmayı sağlayan 

tuşlardır? 

B)ALT + Sekme 

 

73- Başlatılan programlar, açılan klasörler ve uygulamalar masaüstünün hangi bölümünde 

düğme olarak konumlanır? 

D)Görev çubuğunda 

74- Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi sınıflandırmalarından biri değildir? 

A)Çok kullanıcı- tek görev işletim sistemi 

75- Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir? 

B)Win Word 

76- Bilgisayarda tüm dosyalar hangi sayı sistemi kullanılarak oluşturulur? 

E)2’li 

77- Masaüstünde yer alan simgelerin hangisinde sürücüler ve denetim masası simgeleri yer 

alır? 

A)Bilgisayarım 

78- Aşağıdaki ekran çözünürlüklerinden hangisinde görüntü diğerlerine göre daha nettir? 

E)1024 x 1024 

79- Aşağıdakilerden hangisi başlat menüsü seçeneklerinden biri değildir? 

C)Bilgisayarım 

80- Windows oturumunu kapatmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır? 

B)Başlat menüsü 

81- İşletim sisteminde silinen herhangi bir program aşağıdakilerden hangisine yerleşir? 

D)Geri dönüşüm kutusu 

82- Programların yaygın olarak kullandıkları komutları fare tıklaması ile çalıştıran 

düğmelere ne ad verilir? 

C)Araç çubuğu 

83- Başlat menüsünü açmak için kullanılan klavye tuşları hangisidir? 

C)CTRL + ESC 

84- Bir yazıcının bilgisayara tanıtımı için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılır? 

A)Başlat/ ayarlar/ denetim masası/ yazıcılar/ yazıcı ekle 

85- Windows işletim sistemi aşağıdakilerden hangisine örnektir? 

D)Tek kullanıcı- çoklu görev işletim sistemi 

86- Programların çalıştırıldığı, kısayolların, belgelerin ve diğer nesnelerin saklandığı yer 

aşağıdakilerden hangisidir? 

E)Masaüstü 

87- Seçili bir nesneyi veya nesne gurubunu silmek için klavyeden hangi tuş kullanılır? 

E)DELETE 

88- Programların içinde çalıştığı çerçeveye ne ad verilir? 

D)Pencere 

89- Linux nedir? 

C)İşletim sistemidir 

90- Sabit diskteki ya da ağdaki dosyaları, klasörleri ve programları incelemek, kullanmak 

ya da değiştirmek için aşağıdaki öğelerin hangisinden yararlanılır? 

B)Gezgin 

91- Masaüstü ve dizüstü bilgisayarda kullanılan işletim sistemi türü aşağıdakilerden 
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hangisidir? 

B)Tek kullanıcı – Çoklu görev 

92- Masaüstünde sağ butona tıkladığında açılan kısayol menüsünde aşağıdakilerden 

hangisi bulunmaz? 

E)Ekran koruyucu 

93- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarım penceresi açıldığında görüntülenen öğelerden biri 

değildir? 

E)Gezgin 

94- Çalışan bir programın penceresinde, üzerinde en son işlem yapılan belgeler hangi 

menüde görüntülenir? 

A)Dosya 

95- Sözcük denetimi komutu hangi menüde yer alır? 

C)Araçlar 

96- Biçim araç çubuğu üzerinde bulunan [T] şeklindeki düğmenin işlevi nedir? 

B)Seçilen yazılardaki karakterlerin yana yatık biçimde görünmesini sağlamak 

97- Kes, kopyala, yapıştır komutları hangi menüde yer alır? 

B)Düzen 

98- Dosya içerisinde işaretli alanı başka bir yere taşımak için hangi komutlar kullanılır? 

D)Kes- Yapıştır 

 

 

 

99- Yardım penceresini açmak için genellikle hangi klavye tuşundan yararlanılır? 

A)F1 

100- Çizim araç çubuğu görünmüyorsa, bu araç çubuğunu görünür hale getirmek için 

yapılması gereken işlemler sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? 

E)Görünüm menüsü- Araç çubukları 

101- Etkin belgeyi kayıt etmek için kullanılan kısa yol tuşları hangisidir? 

B)Ctrl + S 

102- Dosyaların oluşması, saklanması, yazıcıya gönderilmesi, sayfa yapısının düzenlenmesi 

gibi işlemler hangi menüdeki komutlarla gerçekleştirilir? 

E)Dosya 

103- Özel görünümlü yazılar için aşağıdaki uygulamalardan hangisi kullanılır? 

C)WordArt 

104- Açık olan tüm dosyaların listesini görmek için hangi menü kullanılır? 

B)Pencere 

105- Belge içerisinde küçük resimler eklemek için izlenecek yol hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

E)Ekle- Resim- Küçük resim 

106- Araç çubuklarının, ekranda menülerin hemen altında ya da yazılım penceresinin 

kenarlarında sabitlenmiş durumda olmayıp, pencere içinde istenen yere taşınabilir 

konumda olmasına ne denir? 

A)Yüzer konum 

107- Metin içerisindeki işaretli ifadeleri silerek, panoya kopyalamak için kullanılan kısa 

işlem tuşları hangisidir? 

C)Ctrl + X 

108- Metin içerisinde her hangi bir ifadenin başka bir ifadeyle, metnin tümünde hızlı bir 
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şekilde yer değiştirmesi için kullanılan komut ve bulunduğu menü hangisinde doğru 

verilmiştir? 

B)Düzen - değiştir 

109- Belge içinde istenen sayfaya hızlı bir şekilde ulaşmak için kullanılan komut 

aşağıdakilerden hangisidir? 

E)Git 

110- Büro yazılımlarında resim araç çubuğunu görüntülemek için izlenmesi gereken yol 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

D)Görünüm- araç çubukları – resim 

 

111- Her hangi bir büro yazılımını kapatmak, ancak programdan çıkmamak için 

kullanılan menü ve komut aşağıdakilerden hangisidir? 

B)Dosya menüsünden kapat komutu 

112- Aşağıdakilerden hangisi kelime işlem programlarında yapılmaz? 

E)Internete girme 

113- Kelime işlemci programları, oluşturan belgeleri genel olarak hangi biçimde kayıt 

eder? 

D)Doküman 

114- Word kelime işlem programlarının dosya uzantı isimleri ne olur? 

A)DOC 

115- Daha önceden oluşturulan bir dökümanı açmak için hangi menüden yararlanılır? 

C)Dosya 

116- Word programında bir paragrafa isim vermek için kullanılan komut aşağıdakilerden 

hangisidir? 

D)Stil 

117- Aşağıdakilerden hangisi “ kelime işlemci” kavramını en iyi tanımlar? 

E)Metin oluşturmayı, düzeltmeyi ve saklamayı kolaylaştıran yazılım 

118- Kelime işlemcide paragraf ayrımlarını belirleyen klavye tuşu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

D)ENTER 

119- Kelime işlemcilerde metinlerin yazıldığı ve düzenlendiği alana ne ad verilir? 

E)Sayfa 

120- Aşağıdakilerden hangisinde “ Yeni Adla Kaydet” komut penceresi ekrana gelmez? 

A)Kayıtlı belge aynı ortama aynı isimle kayıt edilecekse 

121- Kelime işlemcide karakter ve paragraf özellikleri hangi menüde yer alan komutlar ile 

belirlenir? 

D)Biçim 

122- Aşağıdakilerden hangisi Word kelime işlem programında bir menü adı değildir? 

B)Karakter 

 

123- Kelime işlem programında gazete gibi iki ve daha fazla sütunlar halinde yazı yazmak 

için hangi komut kullanılır? 

C)Sütunlar 

124- Kelime işlemcide metnin istenen dilde yazılması için kullanılan komut hangi menüde 

yer alır? 

A)Araçlar 
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125- Kelime işlemcide seçili alan içindeki karakterlerin boyutlarını 14 punto yapmak için 

kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

D)Karakter 

126- Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemcide taşınabilir metin yazmaya yardımcı olan 

çizim unsurudur? 

E)Metin kutusu 

127- Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlem programı değildir? 

A)Windows 

128- Kelime işlem programında belgeye dipnotlar ya da son notlar eklemek için kullanılan 

komut hangi menü içinde yer alır? 

E)Ekle 

129- Seçili alan içindeki karakterlerin tümünün büyük harfe dönüşmesini aşağıdaki 

menülerden hangisi sağlar? 

D)Biçim 

130- Kelime işlem programları ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? 

E)Yazıcı tanımlama 

131- Satır ve sütün sayıları verilerek tablonun oluşturulması aşağıdaki menülerden hangisi 

içinde gerçekleşir? 

D)Tablo 

132- Kelime işlemci programında, oluşturulan belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son 

halini görüntülemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 

E)Baskı önizleme 

133- Bir metnin dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılıp yazılmadığını denetlemek için 

araçlar menüsü komutlarından hangisi kullanılır? 

C)Yazım ve dilbilgisi 

134- Aşağıdakilerden hangisi Excel işlem tablosunda geçerli bir hücre adıdır? 

D)A3 

135- Aşağıdakilerden hangisi işlem tablolarının genel özelliklerinden biri değildir? 

D)Çizimler oluşturmak 

136- Herhangi bir veriyi girmek için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Hücreyi aktif hale getirmek 

137- Grafik oluşturmak için kullanılan düğme aşağıdakilerden hangisidir? 

C)Grafik sihizbazı düğmesi 

138- Hücreleri biçimlendir kutusunda yer alan hizalama seçeneğiyle aşağıdaki işlemlerden 

hangisi gerçekleştirilebilir? 

C)Hücre içindeki değerlerin yerleşimlerini değiştirmek 

139- = ( B3+B4+B5+B6 ) formülü yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 

B)= TOPLA ( B3: B6 ) 

140- Aşağıdakilerden hangisi bir işlem tablosu programıdır? 

D)EXCEL 

141- Excel işlem tablosunda C4, D8, B5 hücreleri içindeki değerlerin ortalamasını aktif 

hücre içine yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir? 

D)= ( C4 + D8 + B5 ) / 3 

142- Aşağıdakilerden hangisi bir işlem tablosu programı değildir? 

E)Windows 2000 

143- İşlem tablosu ile oluşturulan dosyalara genelde ne denir? 
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B)Çalışma kitabı 

144- Aşağıdakilerden hangisi bir Excel belgesinin uzantısıdır? 

D)XLS 

145- A2, A3, A4, A5 hücreleri için fonksiyonlar ile formüller belirtilirken hangi gösterim 

bu hücreleri temsil eder? 

B)(A2 : A5) 

146- Herhangi bir hücreye = EĞER ( A5>10; “ KIRMIZI” ; “ SİYAH” ) formülü yazılıp 

enter tuşlanmaktadır. A5 hücresindeki değer 15 olduğuna göre, aktif hücre içine yazılan 

değer ne olur? 

C)KIRMIZI 

147- Satır yüksekliğini fareyi kullanarak arttırmak için yapılması gereken ilk işlem nedir? 

D)Satırın etiketinin alt çizgisine imlecin getirilmesi 

148- fx biçimli düğme aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirilir? 

E)Fonksiyon ekle iletişim kutusunu açar. 

149- İşlem tablosunda herhangi bir sütunun başlığı üzerine fare ile tıklandığında 

aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

D)Tüm sütun seçilir 

150- Excel de biçimlendirme araç çubuğu üzerinde yer alan “%” düğmesini 

aşağıdakilerden hangisi tamamlar? 

C)Oran biçimi 

151- İşlem tablolarında satır ve sütunların kesiştiği, verilerin girildiği alanlara ne ad 

verilir? 

E)Hücre 

153-İşlem tablosu programında birinci satır ile dördüncü sütunun oluşturduğu hücrelerin 

adresi aşağıdakilerden hangisidir? 

D)D1 
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