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SORULAR 

 

1- Bilgi toplumunda zenginlik kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toprak 

B) Servet 

C) Bilgi 

D) Bilgi ve kişisel yetenek 

E) Enerji 
 

2- Bilgi işleme süreçlerine hazırlık aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toplama 

B) Analiz 

C) Organize etme 

D) Depolama 

E) İşleme 
 

3- Hangisi ile bilgisayara veri girilmesi imkansızdır? 

A) Klavye 

B) Kasa 

C) Fare 

D) Dokunmatik Ekran 

E) Kablosuz Fare  
 

4- Bilgisayarların istenen işlemleri yerine getirmesini sağlayan komutlar bütününe ne ad verilir? 

A) Yazılım  

B) Donanım 

C) Sistem 

D) Anakart 

E) Bellek 
 

5- Orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri haline getirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toplama 

B) Düzenleme 

C) Analiz 

D) İşleme 

E) Gösterim 
 

6- Aşağıdaki kavramlardan hangisi sözcük işlemcilerin tarihçesinde yer almaz? 

A) Cümle işlemciler 

B) Satır düzenleyiciler 

C) Metin düzenleyiciler 

D) Sözcük işlemciler 

E) Masaüstü yayıncılık sistemleri 
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7- Word uygulaması varsayılan olarak hangi dosya uzantısına sahiptir? 

A) docx 

B) exl 

C) tex 

D) acc 

E) ntd 
 

8- Seçili metni ya da nesneyi kesmeye yarayan tuş kombinasyonu hangisidir? 

A) Ctrl+X 

B) Ctrl+C 

C) Ctrl+V 

D) Ctrl+Y 

E) Ctrl+S 
 

9- Aşağıdaki ögelerden hangisi Sözcük İşlemci içerisinde düzenlenemez? 

A) Video 

B) Çizim (Şekil) 

C) Tablo 

D) Çizelge (Grafik) 

E) Yazı sanatı (Sanatsal yazı) 
 

10- Aşağıdakilerden hangisi sık yararlanılan sözcük işlemci şablonları arasında yer almaz? 

A) Özgeçmiş 

B) Faks kapakları 

C) Takvimler 

D) Kartvizitler 

E) Grafikler 
 

11- Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biri değildir? 

A) Sunumda çok sayıda slayta yer vermek 

B) Slaytlarda yazılanları aynen tekrarlamak 

C) Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmak 

D) Sunuda çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması 

E) İzleyici ile iyi bir iletişim sağlamak  
 

12- Sunumda verilmek istenen mesajın kalıcılığını sağlamak için kapanış bölümünde yapılması gereken aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Sunumda anlatılanların en önemli noktalarını içeren çarpıcı, kısa bir özetle birlikte soru-cevap bölümüne yer verilme-
lidir. 

B) Hazırlanılan sunum başa alınarak ilgili konuyu katılımcıların anlatması istenmelidir. 

C) Katılımcıların sorularının molada birebir cevaplanacağı söylenerek kapanış yapılmalıdır. 

D) Konuyla ilgili yazılı bir test uygulanmalıdır. 

E) Konuyla ilgili sözlü bir test ve ödül-ceza yöntemi uygulanmalıdır. 
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13- Aşağıdaki sunum araçlarından hangisi 2014 yılında seçilen en iyi yedi sunum aracından biri değildir? 

A) Clearslide 

B) Prezi 

C) Slideshark 

D) Haiku Deck 

E) Microsoft Powerpoint 
 

14- Aşağıdakilerden hangisi “Prezi” nin kullanıcılarına sunduğu hizmetlerden biri değildir? 

A) Sunumları çevrim içi ortamda saklamak 

B) Çevrim içi ortamda davet ettiğiniz kişiler ile birlikte aynı sunum üzerinde çalışmak 

C) Daha önce hazırlanan sunumları bilgisayarınıza indirebilmek 

D) Sunumlara flash animasyonlar, çevrim içi videolar, fotoğraflar eklemeye izin vermek 

E) Çevrim içi video-konferans düzenlenmesine izin vermek 
 

15- Aşağıdakilerden hangisi Powerpointte tasarım sekmesi içerisinde yer almaz? 

A) Temalar 

B) Yazı tipi 

C) Sayfa yapısı 

D) Renkler 

E) Zamanlama provası 
 

16- Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarının kullanım alanlarından değildir? 

A) Formlar 

B) Listeler 

C) Karar Destek Sistemi 

D) Finans ve Muhasebe İşlemleri 

E) Görsel sunumlar 
 

17- İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine 
ne ad verilir? 

A) Karar destek sistemleri 

B) Yönetim bilişim sistemleri 

C) Muhasebe sistemleri 

D) Veritabanı yazılımları 

E) Bilişim sistemleri 
 

18- Mevcut bir problemin çözümünde karar değişkenlerinin farklı değerleri için hızlı bir şekilde sonucu hesapla-
yarak karar vericiye alternatifler hakkında bilgi sunan analiz tekniği hangisidir? 

A) What if analizleri 

B) Karar destek sistemleri 

C) Sistem analizi 

D) Veritabanı analizi 

E) Detay analiz 
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19- Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarındaki işlev türlerinden değildir? 

A) Arama ve Başvuru 

B) Finansal  

C) İstatistiksel 

D) Grafiksel 

E) Trigonometrik 
 

20- Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarında özet tablo oluşturma adımlarından biri değildir? 

A) Özet tablosu hazırlanacak verinin seçilmesi 

B) Özet tablo komutunun seçilmesi 

C) Özet tablonun nereye oluşturulacağının seçilmesi 

D) Listenin sütun başlıklarından oluşan alan adlarını özet tablo şablonda ilgili yere yerleştirilmesi 

E) Listelere verilerin elle girilmesi 
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ÇÖZÜMLER 

 

Çözüm-1 (D) 

Bilgi toplumunda zenginlik kaynağı bilgi ve kişisel yetenektir. 
 

Çözüm-2 (C) 

Organize Etme: Bu aşama diğer bilgi işleme süreçlerine hazırlık aşamasıdır. 
 

Çözüm-3 (B) 

Kasa ile veri girişi yapılamaz. Bilgisayara Veri Girişi Yapılan Yöntemler: klavye, fare (kablolu veya kablosuz) veya do-
kunmatik ekrandır. 
 

Çözüm-4 (A) 

YAZILIM bilgisayarların istenen işlemleri yerine getirmesini sağlayan komutlar bütünü olarak ifade edilebilir. 
 

Çözüm-5 (C) 

Analiz: Orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri hâline getirildiği aşamadır. 
 

Çözüm-6 (A) 

Cümle işlemciler sözcük işlemcilerin tarihçesi içinde yer almaz. 
 

Çözüm-7 (A) 

Word uygulaması varsayılan olarak ".docx" dosya uzantısına sahiptir. 
 

Çözüm-8 (A) 

Ctrl+X ile seçili metin veya nesne kesilir. 
 

Çözüm-9 (A) 

Sözcük işlemciler içerisinde video düzenlenemez. 
 

Çözüm-10 (E) 

Sık yararlanılan sözcük işlemci şablonları arasında öz geçmişler, takvimler, kartvizitler, broşürler, iş formları, zarflar, ser-
tifikalar, gazeteler, bültenler, etiketler, yıllık raporlar, davetiyeler, iş mektupları, dilekçeler, el ilanları, faks kapakları, 
CD/DVD etiketleri, planlayıcılar vb. yer almaktadır. 
 

Çözüm-11 (E) 

İzleyiciyle iyi bir iletişim sağlamak olumlu ve istenen bir durumdur. 
 

Çözüm-12 (A) 

Sunumda anlatılanların en önemli noktalarını içeren çarpıcı, kısa bir özetle birlikte soru-cevap bölümüne yer verilmesi, 
kapanış bölümünde gereklidir. 
 

Çözüm-13 (E) 

Powerpoint bu programlar arasında yer almaz. 
 

Çözüm-14 (E) 

Çevrim içi video-konferans düzenlenmesine izin vermek, Prezinin bir hizmeti değildir. 
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Çözüm-15 (E) 

Zamanlama provası, slayt gösterisi sekmesi altındadır. 
 

Çözüm-16 (E) 

Görsel sunumlar hesap tablolarının kullanım alanlarından bir değildir. 
 

Çözüm-17 (A) 

Karar Destek Sistemleri: İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli 
bilgi sistemleridir. 
 

Çözüm-18 (A) 

What if analizleri: Mevcut bir problemin çözümünde karar değişkenlerinin farklı değerleri için hızlı bir şekilde sonucu 
hesaplayarak karar vericiye alternatifler hakkında bilgi sunan analiz tekniğidir. 
 

Çözüm-19 (D) 

Grafiksel işlev yoktur. 
 

Çözüm-20 (E) 

Listelere verilerin elle girilmesi gibi bir adım bulunmamaktadır. 

 


