
 
1.    Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

a-) Satır/sütunları otomatik toplar. 
b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar. 
c-) Yeni bir Excel satırı ekler. 
d-) Yeni bir Excel sütunu ekler. 

 

2. Excel’de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a-) Aktif hücredeki bilgiyi siler. 
b-) Satır ve sütunların ortalamasını alır. 
c-) Fonksiyon ekle penceresini getirir. 
d-) Yazıtipi penceresini getirir. 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? 

a-) Farenin sağ Tuşu - Biçim - Hücreler -Yazı Tipi 
b-) Farenin sağ Tuşu - Biçim - Hücreler - Desen 
c-) Farenin sağ Tuşu - Biçim - Hücreler – Kenarlık 
d-) Farenin sağ Tuşu - Biçim - Hücreler – Hizalama 

 
4. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi hücrede otomatik tarih ve saati verir? 

a-) =BUGÜN() 
b-) =ŞİMDİ() 
c-) =TARİH() 
d-) =GÜN() 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir? (Kopyalar) 
a-) =B5 
b-) B5 
c-) =B(5) 
d-) =5B 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi Sayfa2 çalışma sayfasından sayfasından A3 hücresinin değerini getirir? 
(Kopyalar) 

a-) =Sayfa2!A3 
b-) =Sayfa2! 
c-) =Sayfa2!3A 
d-) =A3Sayfa2! 

 
7. A1 hücresindeki “Bilgisayar” metni ile A2 hücresindeki “İşletmenliği” metnini A3 hücresi içine 
“Bilgisayar İşletmenliği” yazar? 

a-) =A1&A3 
b-) =A1&A2 
c-) =A1+A2 
d-) =A1&” “&A2 
 

8. =B4+B5+B6+B7 formülünün eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir? 
a-) =Topla(B4;B7)   
b-) =Topla(B4,B7)  
c-) =Topla(B4:B7) 
d-) Hiçbiri 
 

9. =A1+A2+A3+A4+C1+C2+C3 formülünün eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) =Topla(A1:C3)   
b) =Topla(A1:A4:C1:C3)  
c) =Topla(A1:A4;C1:C3) 
d) =Topla(A1;A4:C1;C3) 

10. =EĞER(D4>90;"GEÇTİ";"KALDI")  fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 en az kaç olmalıdır? 
a-) 19 
b-) 90 
c-) 98 
d-) 60 

 
 



 
 
 

11. 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-) =C4*1,5 

12. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir? 
a-) =BUGÜN() 
b-) =ŞİMDİ() 
c-) =TARİH() 
d-) =SAAT() 

 
13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır? 

a-) A1 
b-) AB 
c-) 1A 
d-) BA 

14. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır? 
a-) .docx  
b-) .txt   
c-) .xlsx   
d-) .xlt 

 
15. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır? 

a-) Fonksiyon tuşları 
b-) Yön tuşları 
c-) ESC tuşu 
d-) DELETE tuşu 

16. Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna getirmek için hangi tuş kullanılır? 
a-) F2  
b-) ESC   
c-) TAB   
d-) F1 

17. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir? 
a-) =EĞER 
b-) =EĞERSAY 
c-) =ORTALAMA 
d-) =TOPLA 

18. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir? 
a-) Ekle – Çizimler  
b-) Ekle – Grafikler  
c-) Ekle – Filtre  
d-) Ekle – Metin  

19. Aşağıdakilerden hangisi hücre içinde yazılan sayının 26 Nisan 2003 şeklinde görünmesini sağlar? 
a-) Giriş – Sayı – Ayrıntılar –Tarih  
b-) Giriş – Sayı – Ayrıntılar –Saat 
c-) Giriş – Sayı – Ayrıntılar –Finansal  
d-) Giriş – Sayı – Ayrıntılar –Metin  

 
20. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma sayfasında sütunu gizler? 

a-) Giriş – Hücreler – Biçim – Varsayılan genişlik 
b-) Giriş – Hücreler – Biçim – Hücreyi kilitle 
c-) Giriş – Hücreler – Biçim – Gizle ve göster 
d-) Giriş – Hücreler – Biçim – Hücreleri biçimlendir 

 
21. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma sayfasında Satırı gizler? 

a-) Giriş – Hücreler – Biçim – Varsayılan genişlik 
b-) Giriş – Hücreler – Biçim – Hücreyi kilitle 
c-) Giriş – Hücreler – Biçim – Gizle ve göster 
d-) Giriş – Hücreler – Biçim – Hücreleri biçimlendir 

 



 
22. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler? 

a-) Giriş – Hücreler – Biçim – Ekle 
b-) Giriş – Hücreler – Biçim – Sil 
c-) Giriş – Hücreler – Biçim – Biçim 
d-) Giriş – Hücreler – Biçim – Hücre stilleri 

 
23. Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir? 

a-) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla 
b-) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı 
c-) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı 
d-) Sağa hizalı – Ortalı – Yasla 
 

 
24. Yukarıdaki düğmenin görevi nedir? 

a-) Excel çalışma kitaplarını birleştirip tak bir kitap altında toplamaya yarar 
b-) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür 
c-) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar 
d-) Seçilen hücrelerdeki rakamları toplayıp aynı zamanda ortalamasını alır 

 

 
25. Yukarıdaki düğmenin Excel’de görevi nedir?  

a-) Küçük resimlerden (Clipart) para küçükresmini eklemeye yarar 
b-) Seçilen hücreler içindeki verilerin istatiksel hesaplamalarını yapar 
c-) Seçilen hücrelerdeki değerleri para birimi yapar 
d-) Hücre içine yazılan TL para birimini çarpraz kur hesabı ile hesaplar 

 


