DONANIM SORULARI
1-)Đşlemcinin belli bir anda kullandığı tüm program ve
verileri saklayan birime verilen isim hangisidir?
a-) Video kartı b-) CD-ROM c-) Sabit disk
d- Bellek e- Kasa

13-) Birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanarak
kaynakları paylaşması amacıyla kurulmuş olan sisteme
verilen isim hangisidir?
a-) Internet, b-) Intranet, c-) Extranet,
d-) Terminal, e-) Sunucu (server),

2-) Bilgisayar içindeki bütün parçalara elektrik enerjisi
sağlayan birimin adı nedir?
a- PCI b- KGK (UPS) c- Kablolar
d- Üfleç (fan) e- Güç kaynağı (PS)

14-) Aşağıdakilerden hangisi bir PC’de bulunması gereken
10 standart donanım arasında yer almaz?
a)Hoparlör
b)Klavye
c)Đşlemci
d)Kasa
e)Ekran kartı

3-) Manyetik bir ortama kayıt yöntemi ile işleyen basit, ucuz
ve düşük kapasiteli depolama ortamı aygıtı hangisidir?
a- Disket sürücü b- CD sürücü c- DVD sürücü
d- CD-RW sürücü e- Disk sürücü

15-) Görüntü arabirimi, ses arabirimi, ağ arabirimi gibi
unsurlar üzerine monte edilmiş biçimde üretilen
anakartlara hangi isim verilir?
a-) Slot/socket, b-) Dahili, c-) ISA,
d-) Sunucu (server), e-) Tümleşik,

4-) Bilgisayar ekranında görüntülenen bilgileri denetleyen
arabirim hangisidir?
a- Modem b- Video kartı c- TV-FM kartı
d- Ses kart e- ZIP sürücü
5-) Aşağıdaki donanım aygıtlarından hangisi üzerinde
sistemin açılışını sağlayan ROM bellek bulunur?
a- Modem kartı b- Ağ kartı c- SCSI kartı
d- Anakart e- TV-FM kartı
6-)Aşağıdaki aygıtlardan hangileri giriş birimi olarak kabul
edilir?
a- Hoparlör b- Monitör c- Klavye
d- Yazıcı e- Plotter
7-) Aşağıdakilerden hangisi 1 gigabyte’a eşdeğerdir?
a-) 1000MB, b-) 1024000KB, c-) 1024MB,
d-) 1000000000 byte, e-) 1048576KB,
8-) Dış ortamdan bilgisayara renkli görüntü aktarmak
için aşağıdakilerden hangileri kullanılmaz?
a-) Tarayıcı (scanner), b-) PC kamera, c-) WEB kamera,
d-) Dijital fotoğraf makinesı e-) Hoparlör
9-) Aşağıdakilerden bilgisayar ekranının fiziksel ölçüsü
inch olarak kullanılır?
a-) Düşey kenar uzunluğu, b-) Yatay kenar uzunluğu, c-)
Tüp uzunluğu, d-) Köşegen uzunluğu, e-) Monitör ağırlığı
10-) Dizüstü (laptop, notebook) bilgisayarlarda
kullanılan ekran türü aşağıdakilerden hangisidir?
a-) TFT, b-) CRT, c-) Multisync,
d-) Interlace, e-) LCD
11-) Çok miktarda ve yüksek hızda baskı alabilmek için
uygun yazıcı türü hangisidir?
a-) Nokta vuruşlu, b-) Mürekkep püskürtmeli,
c-) Lazer, d-) Elektrostatik, e-) Termal
12-) Çok kopyalı fatura, irsaliye gibi resmi matbu
belgeleri (işlemek) basmak için uygun olan yazıcı türü
hangisidir?
a-) Nokta vuruşlu, b-) Mürekkep püskürtmeli,
c-) Lazer, d-) Elektrostatik, e-) Termal,

16-) Print Screen tuşunun işlevi nedir?
a-) Ekranı Temizler
b-) Ekranın Resmini Çeker
c-) Yazıcıdan Çıktı alır
d-) Yazıcıdan Çıktı almadan Önce ön izlem yapar
e-) Yazıcıdan Print etmeye yarar.
17-) Anakart pili bittiğinde ne olur?
a-) Bilgisayar çöker, diski formatlamak gerekir
b-) Anakartı değiştirmek gerekir.
c-) CMOS bilgilerini unutur, bilgisayar normal bir
biçimde açılmaz.
d-) Yeniden işletim sistemi kurmak gerekir.
e-) UPS kullanmak gerekir .
18-) 3,5 inçlik disketin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
a-)1,44MB b-)1,44 KB c-)1,44 Byte d-)144 KB
e-)14,4 MB
19-)1 Byte kaç bittir?
a-)8 b-)16 c-)100 d-)1000 e-)1024
20-) Yazı karakterlerinin büyük/küçük seçimini yapan
klavye tuşu hangisidir?
a-) backspace b-) shift c-) Delete d-) Ctrl e-) CapsLock
21-) Aşağıdakilerden hangisi klavye çeşitlerindendir?
a-) Q b-) V
c-)B
d-)K
e-)E

22-)Klavyeni sağında yer alan numara tuşlarını kullanıma
açan ve kapatan tuş hangisidir?
a-) backspace b-) shift c-) NumLock d-) Ctrl e-) CapsLock
23-)Đşlemcilerin hız birimi aşağıdakilerin hangisinde doğru
gösterilmiştir?
a-) byte b-) Kbyte c-) Rom d-) Ram e-) Hz(Hertz)
24-)Ekrandaki en küçük görüntü bileşenine ne denir?
a-) bit b-) Kbyte c-) Pixel d-) Ram e-) Hz(Hertz)
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25-)Elektrik kesintisinde silinen geçici bellek türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Ram b-) EEprom c-) Rom d-) Disket e-) HDD
26-) Bir PC de anakart üzerine takılan ve çoğunun
üzerinde bir soğutucu bulunan, bilgisayarın beyni olan
parçaya ..........................denir.
a-) Đşlemci b-) Ram c-) Rom d-) Disket e-) HDD
27-) Aşağıdakilerden hangisi kaydedilebilen ve silinebilen
CD ler için kullanılan kısaltmadır?
a)CD-RW
b)LCD
c)CD-ROM
d)CD-K
e)CD-R
28-) Hangi Đşletim sistemi daha az donanım ile daha çok iş
yapar?
a) Linux
b)Windows
d) Mbyte
e)LCD
29-)Hangileri bilgisayar kasasında bulunur?
I.
Monitör
II.
Hard disk drive
III.
Hoparlör
IV.
Slot
A)I. ve II.
B)II ve IV
C)I. ve III.
E)I., II. ve III.

D)sadece II.

30-)Aşağıdakilerden hangisi ses ve müzik donanımından
değildir?
a) Mikrofon
b) Video yakalama kartı
c) Ses kartı
d) Hoparlör
e) CD-R

CEVAP ANAHTARI
1-)B
2-)E
3-)E
7-)C
8-)E
9-)D
13-)B 14-)A 15-)E
19-)A 20-)E 21-)A
25-)A 26-)A 27-)A

4-)B
10-)E
16-)B
22-)C
28-)A

5-)D
11-)C
17-)C
23-)E
29-)B

6-)C
12-)A
18-)A
24-)C
30-)E

