
GAZĠOSMANPAġA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

BĠLGĠSAYAR KULLANIMI MODÜLER PROGRAMI 

SUNU HAZIRLAMA PROGRAMI MODÜLÜ SINAVI 
1) AĢağıdakilerden hangisi Powerpoint 2010’da 

hazırladığımız bir sunuma yeni bir slayt eklemek için 

uygulamamız gereken adım değildir? 

 

a) Ekle>Yeni Slayt 

b) Slayt seçilir>Enter tuşuna basılır 

c) Ctrl +M tuşları kullanılır 

d) F5 tuşuna basılır  

 

2) Sunum gösterisini tam ekranda görüntüleyebilmek için 

hangi kısayol tuĢu kullanılır? 

 

a) F2 b) F3 

c) F4 d) F5 

 

3) Powerpoint 2010 ile ilgili olarak aĢağıda verilenlerden 

hangisi yanlıĢtır? 

a) Powerpoint programında her bir sayfaya slayt denir 

b) Bir Powerpoint dosyasında en az bir slayt bulunmalıdır 

c) Slaytlara ses dosyası eklenemez 

d) Sunuma resim, video gibi görsel bileşenler eklenebilir 

 

4) Powerpoint 2010 programında bir slayttan diğer slayta 

geçiĢ ayarları hangi sekmeden yapılır? 

 

a) Ekle b) Animasyonlar 

c) Slayt Gösterisi d) Geçişler 

 

5) Powerpoint 2010’da eklediğiniz müzik dosyasının tüm 

slaytlarda çalmasını sağlayan özellik hangisidir? 

 

a) Kayıttan Yürüt  > Gösteri sırasında gizle 

b) Kayıttan Yürüt  > Durdurulana kadar dön 

c) Kayıttan Yürüt  > Başlangıç > Slaytlarda Yürüt 

d) Kayıttan Yürüt  > Yürüttükten sonra geri sar 

 

6) Powerpoint 2010’da eklediğimiz bir Ģeklin içini hangi 

komut düğmesi ile boyarız? 

 

a) Şekil Dolgusu b) Şekil Anahattı 

c) Şekil Efektleri d) Metin dolgusu 

 

7) Powerpoint 2010’da slayta eklenen bir resimde fazla 

olan bölümleri kesmek için hangi komut kullanılır? 

 

a) Biçim>Kırp b) Biçim>Metin Kaydırma 

c) Giriş>Kes d) Biçim>Resimleri Sıkıştır 

 

8) Powerpoint 2010’da hazırladığınız bir sunu dosyasının 

uzantısı hangisidir? 

 

a) .xlsx b) .pptx 

c) .docx d) .ppsx 

 

9) Yalnızca BaĢlık, BaĢlık ve Ġçerik, KarĢılaĢtırma ve BoĢ 

gibi kavramları içinde barındıran özellik hangisidir? 

 

a) Slayt Düzeni b) Özel Animasyon 

c) Slayt Gösterisi d) Resim 

 

10) Yandaki komut düğmesi ne iĢe yarar? 

 

a) Yazı tipi b) Sola hizala 

c) Üst simge d) Büyük/Küçük Harf Değiştir 

11) Yandaki komut düğmesi ne iĢe yarar?  
 

a) Kalın b) İtalik 

c) Altı çizili d) Metin gölgesi 

 

12) Yandaki komut düğmesi ne iĢe yarar? 

 

a) Büyük/Küçük Harf Değiştir 

b) Karakter Aralığı 

c) Biçimlendirmeyi temizle 

d) Metin Vurgu Rengi  
 

 

 

 A B C D 

13) Yukarıdaki simgelerden hangisi grafik eklemek için 

kullanılır? 

 

 

 

14) Yukarıdaki simgelerden hangisi köprü eklemek için 

kullanılır? 

 

 

 
15) Yukarıdaki simgelerden hangisi Ģekil eklemek için 

kullanılır? 

 

 

 
16)  Yukarıdaki simgelerden hangisi resim eklemek için 

kullanılır? 

 
 

Ġlk 12 soru 7 puan, son 4 soru ise 4 puan değerindedir. 

BaĢarılar dilerim.  Erhan AKKUġ 

 

Kursiyerin; 

Adı:  

Soyadı:  

Ġmza:   

Aldığı puan:   

 

CEVAPLAMA BÖLÜMÜ 

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

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

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

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

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

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

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

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