
 
 

 
 
 
 
 

Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle 
tutulabilen kısımlarına …………… denir.  
 
1) Yukarıdaki boş alana aşağıdakilerden 

hangisinin gelmesi daha uygundur?  

a)Yazılım  

b)Donanım  

c)Sistem  

d)Program  
 
2) Aşağıdakilerden hangisi dahili (iç) 
donanımlar arasında yer almaz?  
a) Sabit disk  

b) Anakart  

c) İşlemci  

d) Klavye  
 
3) Aşağıdakilerden hangisi harici 
donanımlar arasında yer almaz?  
a) Kamera  

b) Mouse  

c) Sabit Disk  

d) Ekran  
 
4) Bilgileri kalıcı olarak depolayan 
donanım birimi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
 
a) İşlemci  

b) Ram Bellek  

c) Sabit Disk  

d) Ekran Kartı  
 
5) Diğer tüm donanımların takıldığı kasa 
içerisinde en büyük yer kaplayan 
donanım aşağıdakilerden hangisidir?  
 
a) İşlemci  

b) Ram Bellek  

c) Anakart  

d) Ekran Kartı  
 
  

 
 
 
 
 
 
6)“Bilgisayar....................ve..................... 
olmak üzere iki bölümden oluşur.”  
Yukarıdaki cümledeki boşlukları 
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?  
 
a) Donanım - Yazılım  

b) Donanım - Sistem  

c) Giriş -Program  

d) Program - Yazılım  

 
7) Görüntüyü işleyip işlenen görüntüyü 
ekrana aktaran donanım aşağıdakilerden 
hangisidir?  
 
a) İşlemci  

b) Ram Bellek  

c) Anakart  

d) Ekran Kartı  
 
8) Bilgileri geçici olarak saklayan 
donanım birimi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a) İşlemci  

b) Ram Bellek  

c) Sabit Disk  

d) Ekran Kartı  
 
9) Ozan, bilgisayarında müzik dinlemek 
için ses kartı almıştır. Ozan aşağıda 
verilen parçalardan hangisini ses kartıyla 
birlikte kullanamaz?  
 
a) Kulaklık  

b) Kamera  

c) Mikrofon  

d) Hoparlör  
 
10) Bilgisayarın beyni olarak bilinen 
donanım aşağıdakilerden hangisidir?  
a) İşlemci  

b) Ram Bellek  

c) Anakart  

d) Ekran Kartı  
 

 



11) Bilgisayarın bir ağa veya bir 
bilgisayara bağlanmasını sağlayan 
donanım birimi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a) Güç Kaynağı (Power Supply)  

b) Anakart  

c) Ağ Kartı (Ethernet Kartı)  

d) İşlemci 

 
12) Kasa içerisindeki ısıyı düşürmeye ve 
kasanın havalanması sağlamaya yarayan 
donanım birimi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a) Fan  

b) Anakart  

c) Ağ Kartı (Ethernet Kartı)  

d) Ram Bellek  
 
13) Bilgisayarda bulunan belgelerimizi 
kağıt üzerine aktarmaya yarayan 
donanım birimi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a) Tarayıcı  

b) Ekran  

c) Klavye  

d) Yazıcı  
 
14) Aşağıdakilerden hangisi donanım 
birimi değildir?  
a)Ekran Kartı  

b)Ram Bellek  

c)Winrar  

d)Klavye  
 
15) Aşağıdakilerden hangisi donanım 
birimi değildir?  
a) Anakart  

b) Call of Duty  

c) İşlemci  

d) Mouse  
 

16)  Bilgisayara yüklenen bilgilerin kalıcı 
olarak saklandığı donanım 
aşağıdakilerden hangisidir?  
 
a) Ekran  b) Sabit Disk  

c) Klavye  d) İşlemci 

17)Bilgisayarın istenilen amaçlar 
doğrultusunda kullanılmasını sağlayan 
komutlar topluluğu veya programlara 
……………….. denir.  
Yukarıdaki boş alana aşağıdakilerden 
hangisinin gelmesi daha uygundur?  
a) Yazılım  

b) Donanım  

c) Sistem  

d) Program  

 

 I-Bilgileri geçici olarak depolayan 
donanımdır.  
II-Elektrik kesilmesi durumunda içindeki 
bilgiler silinir.  
 
18)Yukarıda özellikleri verilen bilgisayar 
donanımı aşağıdakilerden hangisidir?  
 

a) Sabit Disk  b) İşlemci  
 

c) Anakart  d) Ram Bellek(Bellek) 

 

Sistem yazılımları işletim sistemi olarak 
da bilinir.  Bilgisayardaki donanımları 
yöneten yazılımların çalışmasını 
denetleyen temel yazılımdır.  
 
19)Aşağıdakilerden hangisi bir sistem 
yazılımıdır?  
 
a) Windows        b) İşlemci  

c) Anakart        d) Donanım 

 
 
 20)Aşağıdakilerden hangisi uygulama 
yazılımı değildir?  
 
a) Windows işletim Sistemi  

b) Mozilla Firefox  

c) Google Chrome  

d) İnternet Explorer  

                                   Testi Tamamladınız. Tebrikler… 


