
1-) 1945 yılında Amerika’da yapılmış olan ilk bilgisayarın adı nedir? 

a) ENIAC    b) ABAKUS 

c) OBAMA        d) ATIBA 

2-) “Bir bilgisayar .................... ve .........................  olmak üzere iki kısımdan oluşur” 

cümlesindeki boşluklara hangi iki kelime gelmelidir? 

a) Donanım / Yazılım  

b) Bilişim / İletişim 

c) Ekran / Klavye 

d) Sistem / Program 

3-) Bilgisayarda çeşitli görevleri gerçekleştirmek için hazırlanmış programlara ……….. denir. 

Boşluğa hangisi gelmelidir? 

a) Yazılım   b) Görev Çubuğu 

c) Denetim Masası  d) Sürücü 

4-) Bilgisayar donanımı nedir? 

a-) Bir bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır 

b-) Ağa bağlanmaya yarayan cihazın özel ismidir 

c-) Belirli bir amaca yönelik olarak yazılmış programlardır.  

d-) Zararlı yazılımlardır.  

5-) Aşağıdakilerden hangisi zararlı bir yazılımdır?  

a.Not Defteri       c. Microsoft Office Word 

b.Virüs  d. Anti virüs Programları 

6-) Hangisi bilişim suçu değildir?  

a)E-posta hesabı ele geçirmek 

b)Sahte hesapla paylaşım yapmak 

c)Arkadaşına e-posta göndermek 

d)Başkası adına izinsiz web sayfası hazırlamak 

7-) Geri dönüşüm kutusu hangi amaçla kullanılır?  

a) Dosyaların adlarını değiştirmek  

b) Dosyaları dönüşüme sokmak 

c) Dosyaları kopyalamak, taşımak veya kontrol etmek 

d) Dosyaları silmek veya silinen dosyaları kurtarmak 

8-) internet nedir?  

A) Uluslar arası bir haberleşme ağıdır. B) Bir programdır. C) Müzik çalma programıdır.  

D) Arama programıdır. 



9-) Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?  

A) www.meb.gov.tr  B)ftp://meb.gov.tr  C) info@meb.gov.tr  D) www.meb@gov.tr 

10-) Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya indirmek anlamına gelen bir ifadedir?  

A) Web            B) E-mail            C) Chat         D) Download 

11-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir e-mail adresine örnektir? 

A) kullaniciadi@hotmail.com 

B) www.meb.gov.tr 

C) http://meb@gov.tr 

D) www.kullaniciadi@hotmail.com 

 

12-) Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcısıdır? 

a)Powerpoint     b)Excel      c)Google chrome          d)Word 

 

13-) Geri dönüşüm kutusu hangi amaçla kullanılır?  

a) Dosyaların adlarını değiştirmek  

b) Dosyaları dönüşüme sokmak 

c) Dosyaları kopyalamak, taşımak veya kontrol etmek 

d) Dosyaları silmek veya silinen dosyaları kurtarmak 

14-) Aşağıdakilerden hangisi bir  yazılımdır? (2P) 

a. Windows     b. Monitör   c. Klavye   d. Fare 

15-) Aşağıdaki yazılımlardan hangisi oyun yapımı amaçlı kullanılmaktadır? 

a)Scratch          b) Word              c) Excel            d)Powerpoint 

16-) Domain-Alan adı ne demektir? 

a)Eposta adresi      b) Web Sitesi adresi     c) Kelime işlemci uygulaması  d) Elektronik tablo 

17-) Hangisi devlet kurumları için kullanılan web sitesi uzantısıdır? 

a) org        b)com       c) gov     d) mil 

18-) Hangisi askeri kurumlar için kullanılan web sitesi uzantısıdır? 

a) org        b)com       c) gov     d) mil 

19-) Hangisi kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanılan web sitesi uzantısıdır? 

a) org        b)com       c) gov     d) mil 

20-) Hangisi üniversiteler için kullanılan web sitesi uzantısıdır? 

a) com        b) edu      c) pol     d) mil 

21-) Hangisi ticari işletmeler için kullanılan web sitesi uzantısıdır? 

a) org        b)com       c) gov     d) mil 

22-) Hosting nedir? 
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a)Sunum programıdır.  

b)web sitesi adresleridir 

c)web sitesi uzantısıdır 

d) Web sitesi dosyalarının internette barındırma amaçlı kullanılır.  

23-) Aşağıdakilerden hangisi bir WORD dosyasıdır?  

 a) a.mp4      b) a.jpeg         c) a.docx          d) a.mp3  

24-) Aşağıdakilerden hangisi animasyon yapmaya yarayan yazılımlardandır? 

a-) Word       b-) Excel          c-) Pivot      d-) Antivirüs 

25-) “.zip”  ve “.rar” uzantılı dosyalar:  ……………………  dosyalardır.  Boşluğa hangisi 

gelmelidir? 

a) Ses      b) Uygulama        c) Sıkıştırılmış         d) İnternet 

26-) Microsoft Word ve Microsoft Excel sırasıyla hangi tür yazılımlardır?  

A) Hesap Tablosu – Kelime İşlemci 

B) Kelime İşlemci – Hesap Tablosu 

C) Sunum – Kelime İşlemci   

D) Hesap Tablosu – Sunum 

 

27-) Seçili yazıları kalınlaştırmak için hangi simge kullanılır? 

a)  b)   c)   d)  

 

28-) Microsoft Powerpoint programında sunuyu oluşturan her bir sayfaya ne ad verilir?  

A)Tablo           B) Slayt       C)Belge      D) Hücre 

 

29-) Powerpoint programında slayt gösterisini tam ekran olarak başlatmak ve 

gösteriden çıkmak için kullanılan tuşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

A) Başlatma : F1,  Çıkma: Esc        B) Başlatma: F2 , Çıkma: Esc     

C) Başlatma: F5, Çıkma: Enter      D) Başlatma: F5, Çıkma: Esc 

 

30-) Klavyenin sağında bulunan rakam tuş takımını aktifleştiren tuş aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  
 

31-) Aşağıdakilerden hangisi bir arama motorudur? 

a-) Google      b-) Facebook             c-) instagram     d-) Twitter 

 

32-) Dosya ve klasör kavramları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a-) Klasörler dosyaların belli bir düzen içerisinde tutulmasına yardımcı olur. 

b-) Klasörlerin içerisine alt klasör açamayız. 

c-) Dosyaların genellikle 3 harften oluşan jpg, pdf gibi uzantıları vardır. 

a) Delete 
b) Home 
c) Num Lock 
d) Page Up 



d-) Klasörler masaüstümüzün derli toplu olmasına ve aradığımız bilgileri rahatça bulmamıza 

yardımcı olur. 
 

33-)  tuşunun görevi nedir? 

a-) imlecin solundan bir karakter siler  b-) imlecin sağından bir karakter siler.  

c-) imleci bir satır aşağıya indirir.  d-) imleci sayfa sonuna götürür.  

34-)  tuşunun görevi nedir? 

a-) imlecin solundan bir karakter siler  b-) imlecin sağından bir karakter siler.  

c-) imleci bir satır aşağıya indirir.  d-) imleci sayfa sonuna götürür.  

35-) Algoritma nedir? 

a-) Bilgisayar donanımıdır       b-) Web sitesi adresidir.  

c-) Belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur.  

d-) Hiçbiri 

36-) Programlama dili nedir? 

a-) Program/yazılım oluşturmak, algoritmaları ifade etmek için kullanılan dildir.  

b-) İşletim sistemidir.  

c-) Virüstür 

d-) Bilgisayar donanımıdır.  

37-)  Scratch programında oluşturulan yandaki kod bloğuna göre bayrağa 

tıklandığında ekranda kaç kez “Merhaba!” yazısı görünür?  

a-)  3          b-) 5              c-) 15          d-) 2 

38-) Aşağıdakilerden hangisi virüsleri temizleme amaçlı kullanılır?  

a.Not Defteri       c. Microsoft Office Word 

b.Virüs  d. Anti virüs Programları 

39-) Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemidir? 

A-) Windows         b-) Word        c-) Excel         d-) Powerpoint 

 


