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1-) Aşağıdakilerden hangisi Excel’de bir alt hücreye 

gitmek için kullanılır? 

a) Alt+Enter b) Ctrl+Enter 

c) Shift+Enter d) Enter 

 

2-) Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna 

getirmek için hangi tuş kullanılır? 

a)   F2 b)   Esc  

c)   Tab d)   F1 

3-) Excel’de formüller hangi işaretle başlar? 

a)   ? b)   >  

c)   = d)   / 

4-) Excel programında oluşturduğumuz bir dosyanın 

çıktısını almak için hangi tuş kullanılır? 

 

a) CTRL + Z 

b) ALT + F4 

c) CTRL + C 

d) CTRL + P 

 

5-) Excel sayfasında herhangi bir hücrede iken ilk hücre 

olan A1 hücresine gitmek için aşağıdakilerden hangisi 

kullanılır? 
 

a) Alt+F4 b) Home 

c) End d) Ctrl + Home 

 

 

6-) Yandaki düğmenin görevi nedir? 

a) Metin kutusu ekler 

b) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür 

c) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar 

d) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir 

 

7-) Microsoft Excel 2010 programında oluşturulan 

dosyanın uzantısı nedir? 

a) xlsx b) pptx 

c) jpg d) docx 

 

 

 

 

8. ve 9. soruları yukarıdaki şekle göre cevaplandırınız. 

 

8-) A1 ve B1 hücrelerindeki sayıların toplamını vermeyen 

formül hangisidir? 

 

a)  =(A1+B1) b) =TOPLA(A1:B1) 

c) A1+B1 d) =TOPLA(A1;B1) 

 

9-) D1 hücresine =EĞER(A1+C1>30;"KAR";"ZARAR") 

yazılırsa sonuç ne olur?  
 

a) 40 b) ZARAR 

c) KAR d) 60 

 

10-)"=TOPLA(A1:A4)" formülünün açılımı nedir? 

a) A2+A3 b) A1+A2+A3  

c) A1+A4 d) A1+A2+A3+A4 

 

11-) Excel çalışma kitabı içerisinde Ad, Soyad, Doğum 

Tarihi başlıklı bir liste bulunmakta olup listede bazı 

kişilere ait bilgiler bulunmaktadır. Bu kişilerden Adı 

SERHAT olan kişiyi hangi komutla buluruz? 

 

a) CTRL + P b) CTRL + F 

c) CTRL + A d) ALT + TAB 

 

 
12. ve 13. soruları yukarıdaki tabloya göre 

cevaplandırınız. 

 

12-) D2 hücresine Ortalama sütunundaki not 50 den 

büyük ya da eşit ise “GEÇTİ” değilse “KALDI” yazan 

formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

a)=EĞER(B2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”) 

b)=EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”) 

c)=EĞER(C2>50;“GEÇTİ”;“KALDI”) 

d)=EĞER(B2>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)  

 

13-) C2 hücresindeki ortalamayı veren formül 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) =ORT(A1:B1) 

b) =ORTALAMA(A1;B2) 

c) =ORTALAMA(A2:B2) 

d) =ORTALAMA(A2:B1) 

 

14-) Aşağıdaki klavye düğmelerinden hangisi Excel’de 

hücreler arası geçiş sağlamaz? 

a) Yön tuşları b) Enter 

c) Tab tuşu d) Ctrl 

15-) Bir Excel tablosunda C3 hücresinde personelin maaşı 

bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini 

hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir? 

a) =C3*15% b) =C3*15 

c) =C3*15 d) =C3*1,5 

16-) Aşağıdakilerden hangisinde hücre aralığı doğru 

olarak belirtilmiştir?  

 

a) AB:CD b)   A1:A5 

c) 1A:1B d)   A1:1C 

17-) Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + 

olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşir?  

 

a)   Taşıma b)   Kopyalama 

c)   Çerçevelendirme d)   Seçme 

 

18-)  Excel’de Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri 

başlıklarına sahip bir kişi listesinde sadece Doğum Yeri 

İstanbul olanlar listelenmek isteniyor. Bu işlem hangi 

komut ile yapılır? 

 

a) Ekle > Grafik b) Görünüm> Cetvel 

c) Sayfa Düzeni > Yönlendirme d) Veri > Filtre 
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19. ve 20. soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayınız. 

 
19-) =YAZIM.DÜZENİ(A2) formülünün sonucu nedir? 

a) mehmet b) mEHMET 

c) Mehmet d) MEHMET 

 

20-) =BÜYÜKHARF(A4) formülünün sonucu nedir? 

 

a) YUSUF 

b) MEHMET 

c) Yusuf 

d) YAVUZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her soru 5 puandır. Başarılar dilerim. 

Erhan AKKUŞ 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

 

Kursiyerin; 
 

Adı Soyadı: …………………………………….. 

 

Tarih: …./…../2016 

 

Aldığı puan: ……. 

 
 

1 (A) (B) (C) (D) 

2 (A) (B) (C) (D) 

3 (A) (B) (C) (D) 

4 (A) (B) (C) (D) 

5 (A) (B) (C) (D) 

6 (A) (B) (C) (D) 

7 (A) (B) (C) (D) 

8 (A) (B) (C) (D) 

9 (A) (B) (C) (D) 

10 (A) (B) (C) (D) 

11 (A) (B) (C) (D) 

12 (A) (B) (C) (D) 

13 (A) (B) (C) (D) 

14 (A) (B) (C) (D) 

15 (A) (B) (C) (D) 

16 (A) (B) (C) (D) 

17 (A) (B) (C) (D) 

18 (A) (B) (C) (D) 

19 (A) (B) (C) (D) 

20 (A) (B) (C) (D) 
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