
1- Anakart nedir? 

Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. 

2- Statik (Durgun) Elektrik 

Statik elektrik, elektronların atomlar arasındaki hareketi ile oluĢan elektrik olarak tanımlanabilir. 

3- Antistatik çalışma ortamını nasıl sağlarız açıklayınız? 

• Çalışma ortamındaki kaçak akım yüklenebilecek cihaz ya da malzemelerin topraklama ile akım yüklenmesi 
önlenebilir. 

• Yer döşemeleri çalışma masası ya da alanı antistatik malzemeden seçilebilir.  

• Çalışma esnasında giyilen kıyafetler antistatik ürünler olabilir. 
 

4- Anakart bileşenlerinden 5 tanesini yazınız? 
Kuzey Köprüsü,Güney Köprüsü, İşlemci yuvası,PCI Slotları,Portlar,RAM Slotları,BIOS ,AGP port,panel bağlantıları.. 
 

5- Anakart üzerindeki yonga setleri kaça ayrılır isimlerini yazınız? 
2 ye ayrılır 
Kuzey Köprüsü, Güney Köprüsü 
 

6- AGP, ISA, PCI-e , PCI veri yollarını eski teknolojiden yeni teknolojiye doğru sıralayınız  
ISA, PCI, AGP, PCI-e 
 

7- Aşağıda bulunan portların isimlerini yazınız. 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 

Klavye,Fare(PS/2) RJ45(LAN) USB Ses 

 
8- LAN (RJ-45) portu ne işe yarar 

Yerel ağ ve internete bağlanmak için kullanılır 
 

9-  eSATA port işlevi nedir? 
Haricî SATA anlamına gelir, bilgisayar dışına koyduğumuz haricî diskler için sağlıklı ve hızlı bir bağlantı 
kurmak için kullanılır. 
 

10- Anakart Çeşitleri nelerdir 

XT anakartlar  AT anakartlar  ATX anakartlar 
 

11- İşlemci nedir? 
işlemciler hafızalarında bulunan komutlarla dışarıdan gelen uyarılar eşliğinde işlemleri yapmaktadır başka bir 
ifade ile  bilgisayardaki bütün işlemleri yerine getiren elektronik bir devre elemanıdır. 
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12- İşlemcinin görevi nedir? 
Bilgisayara yüklenen işletim sistemini ve diğer tüm programları çalıştırıp bu programların işlemlerini yerine 
getirir 
 

13- İşlemciler komut setlerine göre kaça ayrılır? 
CISC ve RISC olmak üzere ikiye ayrılır 
 

14- İşlemcilerde RISC mimarisi nedir açıklayınız? 
Her seferinde tek bir işlem gerçekleştiren basit ve hızlı komutlara sahip işlemci mimarisidir. 
 

15- İşlemcilerde CISC mimarisi nedir açıklayınız? 
Kompleks komutlara, yani bir seferde birden fazla işlemi yerine getirebilen komutlara sahip işlemci 
mimarisidir. 
 

16- İşlemci birimleri nelerdir yazınız? 

Kontrol birimi,  iletim yolları,  Kaydedici,  Sayıcılar,  Giriş/çikiş tamponları,  Aritmetik mantık birimi,  

Kayan nokta birimidir. 
 

17- İşlemci birimlerinden Aritmetik mantık birimi (ALU-aritmetic logic unit) nedir açıklayınız? 
Mikroişlemcinin en önemli kısmıdır. Toplama çıkarma gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür. 
 

18-  İşlemci birimlerinden Kaydedici yi açıklayınız 
Mikroişlemci ile hafıza ve giriş/çıkış (I/O-Input/Output) kapıları arasındaki bilgi alışverişinin çeşitli 
aşamalarında, bilginin geçici olarak depolanmasını sağlar. 
 

19- İşlemci soğutma çeşitleri nelerdir yazınız? 
Havayla soğutma 
Suyla soğutma 
Isıl borulu soğutma 
 

20- İşlemcilerde kullanılan Termal macun ne işe yarar açıklayınız? 
İşlemci ile soğutucu arasına sürülür, ısı alışverişini artırmak için kullanılır. 
 

21- Bellek nedir? 
Bellekler, bilgi depolama üniteleridir. Bilgisayarlar her türlü bilgiyi (resim, ses, yazı gibi) ikilik sayılar ile 
kullanır ve saklar 
 

22- RAM nedir? 
RAM, elektrik kesildiğinde içerisindeki veriler kaybolduğundan işlemcinin işleyeceği verilerin tutulduğu geçici 
bir depolama alanıdır. 
 

23- Kalıcı belleklere örnek veriniz? 
ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash  
 

24- Bilgisayar hafıza ölçü birimlerini küçükten büyüğe sıralayınız. 
Bit > B(Byte) > KB(Kilo Byte) > MB(Mega Byte) > GB(Giga Byte) > TB(TeraByte) > PB(PetaByte) > EB (EksaByte)  

 
25. Aşağıdaki bilgisayar ölçü birimlerini dönüştürün? 



2048 MB = ……. GB           32bit =……….Byte                     8 Byte=……….Bit                   1Tb=……………..GB          

 

26. Bilgisayar ölçü birimlerinin çevrimini yapınız 

 

8Bit =1 Byte 

1024 Byte = 1 KiloByte (KB) 

1024 KB = 1 MegaByte (MB) 

1024 MB = 1 GigaByte (GB) 

1024 GB = 1 TeraByte (TB) 

1024 TB = 1 PetaByte (PB) 

1024 PB = 1 EksaByte (EB) 

          
 
 
 


