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TEMEL BİLGİLER
DEĞERLENDİRME TESTİ-1
1) Hangisi giriş birimlerinden biri değildir?
a) Monitör
b) Klavye
c) Tarayıcı
d) Mouse
2) Aşağıdakilerden hangisi kalıcı veri
saklama birimlerindendir?
a) Ram
b) Bellek
c) Harddisc
d) Mikroişlemci
3) Aşağıdakilerden hangisi yön tuşlarından
değildir?
a) Home
b) Page up
c) Sağa ok
d) Pause
4) Klavye üzerindeki üçüncü karakterleri
hangi tuşa basarak yazdırabiliriz?
a) Ctrl
b) Tab
c) Alt
d) Alt Gr
5) Bilgisayarı güvenli kullanma hakkında
bildiklerinizi yazınız
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
............
6) Yüksek ekran kartı hafızası
aşağıdakilerden hangilerini sağlamaz ?
a) Daha büyük masaüstü alanı
b) Daha büyük monitörle çalışma imkanı
c) Daha yüksek çözünürlük
d) Daha fazla renk
7) CD ROM’lar yazma işlemine nerden
başlar?
a) En içten
b) En dıştan
c) Kafanın olduğu yerden
d) Rastgele
8) Donanım ile yazılım arasında ki ilişki
aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?
a) Çivi-Çekiç
b) Araba-Motor
c) Beden-Akıl
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d) Bilgisayar-Klavye
9) Veriler yani datalar geçici olarak
bilgisayarın hangi bölümünde saklanır?
a) Sabit Disk
b) Ram
c) Disket
d) Rom
10) Merkezi işlem biriminin temel özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Matematiksel işlemlerin yapıldığı
birimdir.
b) Mantıksal işlemlerin yapıldığı birimdir.
c) Bütün işlemlerin gerçekleştiği ve
yönetildiği birimdir.
d) Çıkış işlemlerin yapıldığı birimdir.
11) Bilgisayarda bulunan aşağıda ki
donanım parçalarından hangisinde bilgi
ve programlarımızı saklayamayız?
a) Harddisc
b) Modem
c) CD-Rom
d) Disket
12) İlk kullanılan bilgisayar aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Abaküs
b) Dev bilbisayarlar
c) Univac
d) Eniac
13) Bilgisayara girilen işlenmemiş(ham)
bilgilere...................... denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Bilgisayar
b) Donanım
c) Veri
d) Mikroişlemci
14) Bir CD kaç disket eder?
a) 421
b) 445
c) 451
d) 462
15) Aşağıdakilerden hangisi donanım
birimidir?
a) Windows 98 NT
b) Microsoft Excel
c) Anakart
d) Microsoft Powerpoint
16) Aşağıdakilerden hangisi CPU(Mİ’nun
açılımıdır?
a) Merkezi İşlem Birimi
b) Matematik İşlem Birimi
c) Mantık İşlem Birimi
d) Memory İşlem Birimi
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17) Aşağıdakilerden hangisi Capslock
tuşunun görevidir?
a) Silme tuşu
b) Boşluk tuşu
c) Alt satıra inme tuşu
d) Büyük-küçük harf yazma tuşu
18) Aşağıdakilerden hangisi tarayıcının
görevidir?
a) Resim tarar
b) Resimleri çizer
c) Yazı ve resimleri bilgisayara aktarır.
d) Dosya tarar.
19) Aşağıdakilerden hangisi kelime
işlemcidir?
a) Microsoft Paint
b) Microsoft PowerPoint
c) Microsoft Excel
d) Microsoft Word
20) Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci
programı değildir?
a) Word
b) WordPad
c) NotePad (Not Defteri)
d) PowerPoint)
21) Bilgilerin saklandığı bilgisayar parçasına
ne denilir?
a) Ekran
b) Kasa
c) Klavye
d) Mouse
22) Büyük harf yazmak için aşağıdaki
tuşlardan hangisini kullanmalıyız?
a) Delete
b) Shift
c) Capslock
d) Enter
23) Enter tuşunun görevi nedir?
a) Kelimeler arasındaboşluk bırakır.
b) Yazılarımızı çekerek(yutarak) siler
c) Bir alt satıra geçer.
d) Yazılarımızı iterek siler.
24) Bilgisayar parçalarından KASA’yı
aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?
a) Kulak
b) Kol
c) Beyin
d) Göz
25) HOME tuşunun görevi aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru
yazılmıştır?
a) İmleç işaretini satır başına götürür.
b) İmleç işaretini satır sonuna götürür.
c) Bir alt satıra geçer.
d) 2.Karakter işaretlerin çıkmasını sağlar.
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TEMEL BİLGİLER
DEĞERLENDİRME TESTİ-2
1) END tuşunun görevi aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru
yazılmıştır?
a) İmleç işaretini satır başına götürür.
b) İmleç işaretini satır sonuna götürür.
c) Bir alt satıra geçer.
d) 2.Karakter işaretlerin çıkmasını sağlar
2) Yanda resmi verilen klavye tuşu
üzerendeki ünlem(!) işaretini yazdırmak
için hangi tuşun yardımı gerekir?
a) Caps lock
b) Shift
c) Ctrl
d) Alt
3) Megabyte kaç Byte yapar ?
a) 3072
b) 16384
c) 1034
d) 2048
4) Disket ve Cd-Rom bilgi kaydetme
birimleri, kapasitelerine göre kıyaslanırsa
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Disket 1.44 KB – CD 650 KB bilgi alır.
CD’nin kapasitesi daha büyüktür.
b) Disket 1.44 KB – CD 650 MB bilgi alır.
CD’nin kapasitesi daha büyüktür.
c) Disket 650 MB – CD 1.44 MB bilgi alır.
Disketin kapasitesi daha büyüktür.
d) Disket 1.44 MB – CD 650 MB bilgi alır.
CD’nin kapasitesi daha büyüktür.
5) Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimi
değildir ?
a) Plotter
b) Scanner
c) Printer
d) Monitor
6) Klavyedeki 2. ve 3. karakterleri yazdırmak
için hangi yardımcı tuşlar kullanılır ?
a) Shift – Back Space
b) Alt – Back Space
c) Caps Lock – Tab
d) Alt – Shift
7) Aşağıdakilerden hangisi bir giriş birimidir ?
a) CPU
b) Yazıcı
c) Klavye
d) Monitör
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8) Aşağıdakilerden hangisi donanım
birimlerinden değildir ?
a) Klavye
b) Modem
c) Mouse
d) Windows
9) Bilgisayarımızın korunması ve can
güvenliğimizin sağlanması için ne çeşit
priz kullanmalıyız?
a) Topraklı priz
b) Topraksız priz
c) Üçlü priz
d) Porselen priz
10) Bilgisayarın tanımı için aşağıda
yazılanlardan hangisi doğrudur ?
a) Çok hızlı işlem yapma özelliği olan bir
makinedir
b) Elektrik ile çalışan, elektronik bir
makinedir
c) Sakladığı bilgilere çok hızlı ulaşabilen
bir makinedir
d) Hepsi
11) Aşağıdakilerden hangisi bir giriş ünitesi
değildir ?
a) Mouse
b) Tarayıcı
c) Yazıcı
d) Modem
12) Aşağıdakilerden hangisi bir çıkış birimidir?
a) Mouse
b) Klavye
c) CD
d) Yazıcı
13) Kendisine verilen verileri elektronik bir
hızla işleyen ve bunlardan sonuçlar
çıkaran cihaza ............... denir.
a) Bilgisayar
b) Yazıc
c) Hesap Makinesi
d) Harddisc
14) Aşağıdaki yazılımlardan hangisi işletim
sistemi yazılımı değildir ?
a) Unix
b) MS-DOS
c) Windows 9x
d) Basic
15) Klavye, Fare, Optik Okuyucu gibi cihazlar
bilgisayarın çalışma aşamalarından
hangi gruba girer?
a) Giriş
b) İşleme
c) Çıktı
d) Saklama
16) Bilgisayarda veri depoladığımız sabitdisk,
disket, CD gibi yerlerin belli kapasitesi
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vardır. Bilgisayardaki veri depoları için
kapasite ölçü birimi nedir?
a) Kilogram
b) Metre
c) Byte
d) İnç
17) Klavyedeki 2. karekterleri yazdırmak için
hangi tuş kullanılır?
a) Caps Lock
b) Tab
c) Enter
d) Shift
18) Kullanıcı ile bilgisayar arasındaki ilişkiyi
sağlayan sisteme .................. denir.
a) İşletim Sistemi
b) Monitör
c) Klavye
d) Mouse
19) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi
saklama birimlerinin büyükten küçüğe
sıralamasının doğru yer aldığı seçenektir
a) cd, hardisk, disket, dvd
b) hardisk, dvd, cd, disket
c) disket, cd, dvd, hardisk
d) hardisk, cd, dvd, disket
20) Monitörün büyüklüğü ölçülürken
aşağıdaki ölçü birimlerinden hangisi
kullanılır?
a) Litre
b) İnç
c) Kg
d) Ton
21) Bilgisayarı oluşturan öğelerden gözle
görünür elle tutulur olan mekanik ve
elektronik parçalara ne ad verilir?
a) Donanım
b) Yazılım
c) Yazıcı
d) Donatılar
22) Bilgisayarın elimizle dokunabildiğimiz tüm
fiziki parçalarına ................. denir.
a) Harddisc
b) Merkezi işlem birimi
c) Donanım
d) Yazılım
23) Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir?
a) Klavye
b) Ekran
c) Disket
d) Fare
24) Aşağıdakilerden hangisi bir ana
donanımdır?
a) Modem
b) Kamera
c) Klavye
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d) Ağ kartı
25) Bilgisayara güvenlik amacıyla bağlanan
ve bilgisayarı yüksek voltaj ve elektrik
kesintilerine karşı koruyan cihazlara ne ad
verilir?
a) Kesintisiz Güç Kaynağı
b) Akü
c) Jeneratör
d) Batarya
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TEMEL BİLGİLER
DEĞERLENDİRME TESTİ-3
1) Bilgisayarda aritmetik işlemler yapan ve
sonuçlandıran donanım birimi hangisidir?
a) Ana kart
b) RAM
c) Hard disk
d) CPU
2) Aşağıdakilerden hangisi giriş birimi
değildir ?
a) Printer
b) Klavye
c) Scanner
d) Mouse
3) Aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı türü
değidir ?
a) Nokta vuruşlu yazıcılar
b) Yandan çarklı yazıcılar
c) Lazer yazıcılar
d) Mürekkep püskürtmeli yazıcılar
4) Bilgisayar kullanımında en önemli unsur
aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Klavye
b) Kasa
c) Yazıcı
d) İnsan
5) Bilgisayarlarda bilgileri depolamak için
hangi donanım birimi kullanılır?
a) Tarayıcı
b) Harddisc
c) RAM
d) Anakart
6) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı hafıza
birimlerinden biri değildir?
a) Cd-Rom
b) Klavye
c) Disket
d) Harddisc
7) Ekrandaki görüntüyü hafızaya almayı
sağlayan tuş hangisidir ?
a) Print Screen
b) Num Lock
c) Scroll Lock
d) Page Down
8) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar
tarihinde ilk bilgisayar olarak kabul edilir ?
a) Hesap Makinesi
b) Bankamatik
c) Abaküs
d) Telefon
9) Klavyeyi büyük veya küçük harfe
geçirmek amacıyla hangi tuş kullanılır ?
a) Tab
b) Delete
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c) Caps Lock
d) Esc
10) Üst karakter ya da süreksiz büyük harf
yazmakta kullanılan tuş hangisidir ?
a) Caps lock
b) Tab
c) Alt
d) Shift
11) Aşağıdakilerden hangisi kayıt birimi
değildir ?
a) Disk
b) Disket
c) Cd-Rom
d) Monitor
12) Bilgisayar aşağıdaki şıklardan hangisi ile
çalışır?
a) Benzin
b) Elektrik
c) Kömür
d) Su
13) Çernobil virüsü hangi birime zarar verir ?
a) İşletim sistemi
b) Ekran kartı
c) Ram
d) Flash Bios
14) En önemli giriş ve çıkış birimi aşağıdaki
şıkların hangisinde birlikte verilmiştir ?
a) Fare – Tarayıcı
b) Klavye – Disket
c) Klavye – Ekran
d) Klavye – Mouse
15) Bilgisayarın gözle görülebilen bütün fiziki
parçalarına ne ad verilir ?
a) Yazılım
b) Donatım
c) Donanım
d) İşletim sistemi
16) Birden fazla bilgisayarın birbirine
bağlanarak, bilgilerin paylaşılmasını
sağlayan sisteme verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir ?
a) İnternet
b) İntranet
c) Network
d) E-mail
17) Tek başına kullanılamayan fakat başka
bir tuşla aynı anda kullanılan tuş
hangisidir ?
a) Esc
b) Insert
c) Backspace
d) Ctrl
18) Aşağıdakilerden hangisi bir donanım
parçasıdır?
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a) Word
b) Kasa
c) Excel
d) Ms-Dos
19) İnternete bağlantı yapılabilmesi için
telefon hattını kullanan bilgisayar parçası
hangisidir ?
a) Sound card
b) Etherned card
c) Mainboard
d) Modem
20) Hangisi bir virüs türü değildir?
a) Boot Virüsü
b) Trojan Virüsü
c) Makro Virüsü
d) Anti - Virüs
21) Bilgisayarı oluşturan öğelerden
bilgisayara yüklenen programlara ne ad
verilir?
a) Yazılım
b) Donanım
c) Yazıcı
d) Donatılar
22) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın ana
kartı üzerinde bulunmaz?
a) RAM
b) Pil
c) Güç kaynağı
d) Mikro işlemci
23) Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi
değildir?
a) Mac OS
b) Word
c) Windows
d) Novell
24) İlk kuşak bilgisayarlar aşağıdaki şıkların
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Transistörlü bilgisayarlar
b) Entegre devreli bilgisayarlar
c) Vakum tüplü bilgisayarlar
d) Mikro işlemcili bilgisayarlar
25) Hangisi bilgisayar ana donanımı içinde
yer almaz?
a) RAM
b) Yazıcı
c) Anakart
d) Ekran kartı
26) Ekran kartının işlevi nedir?
a) Bilgisayarın ağ üzerindeki diğer
bilgisayar ile iletişimini sağlar
b) Görüntünün ekrana gelmesini sağlar
c) Diğer bilgisayarların bilgilerine
ulaşılmasını sağlar
d) Sabit diske bilgi kaydetmeye yarar
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27) Verileri işleyen, veriler üzerinde aritmetik
ve mantık işlemleri yapabilen, elde ettiği
sonuçları kullanıcıya verebilen elektronik
alete .................. denir.
a) Disket
b) Yazıcı
c) Scanner
d) Bilgisayar
28) Aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı çeşidi
değildir?
a) Mürekkep püskürtmeli
b) Lazer Tarayıcı
c) Nokta vuruşlu
d) Nükleer
29) Aşağıdakilerden hangisi çıkış ünitesi
değildir ?
a) Modem
b) Yazıcı
c) Tarayıcı
d) Disket
30) Kağıt üzerindeki resimleri, yazıları
bilgisayarın belleğine gönderen birime
............... denir.
a) Scanner
b) Cd-Rom
c) Disket
d) Printer
31) Aşagıdakilerden hangisi donanımdır ?
a) Disket
b) Norton Antivirüs
c) Wordpad
d) Windows 95
32) Bilgisayarı oluşturan elektronik ve
elektromekanik tüm
birimlere__________denir.
33) RAM ve CPU ______________
üzerindedir.
34) Klavye bir _____________birimidir.
35) Kağıt üzerinde bulunan resimleri ve
yazıları bilgisayara gönderen alete
____________denir.
36) Bilgisayar nedir ?
a) Bilgileri sayan alettir.
b) Bir elektronik bellek ünitesidir.
c) Sayısal olarak bilgileri işleyen ve
depolayan alettir

