
Aşağıdaki sorulara uygun cevapları veriniz.  

  

1.  Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimidir?  

A) RAM      

B) Tarayıcı     

C) CD-ROM    

D) Modem  

  

2.  RAM bellek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Herhangi bir işlem yapılırken diskten okunan bilgiler ve işlem sonuçları gibi her  

şey önce buraya yazılır. “Kaydet” butonuna tıkladığımızda da buradan diske  

kaydedilmiş olur.  

B) RAM bellekteki bilgiler, elektrik kesilmesi veya bilgisayarı kapatmamız  

durumunda kaybolur.  

C) Bilgisayar her açıldığında bilgiler buraya yeniden yüklenir. Bilgisayarda  

çalıştırılan, yani yüklenen her program ve dosya burada aktif hâle gelmektedir.  

D) RAM’deki bilgiler kalıcıdır.  

  

3.  Elektriğin kesilmesi veya bilgisayarın kapatılması durumunda kaybolmayacak sistem  

bilgileri ve BIOS (bilgisayarın açılarak çalışır duruma gelmesini sağlayan küçük bir  

kontrol programı) bu ROM bellek çipine yerleştirilmiştir. Bu işlem, üretici firmalar  

tarafından yapılır.  

A) Yanlış   B) Doğru  

  

4.  RAM belleğin hızı……………hızından düşüktür. RAM’in bu hız düşüklüğüne ön  

bellek (cache) bellek yardımcı olur ve RAM ile …….. arasındaki veri tarnsferinde  

görev yapar; hızı dengeler. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere gelmelidir?  

A) ROM bellek    

B) Ana kart      

C) CPU      

D) Sabit disk  

  

5.  Bir kez veri kaydedilebilen ve daha sonra değiştirilemeyen bellek türü hangisidir?  

A) ROM      

B) PROM     

C) EPROM      

D) EEPROM  
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6.  Aşağıdakilerden hangisi 1 gigabyte’a eş değerdir?  

A) 1024000KB    

B) 1024MB     

C)1000000000byte           

D)1048576KB   

  

7.  Tazeleme (refresh) hangi bellek türleri için kullanılan bir kavramdır?  

A) PROM      

B) SRAM     

C) DRAM       

D) Hiçbiri  



  

8.  100MHz veri yolu hızına sahip bir ana kartta; biri 100MHz ve diğeri 133MHz  

hızlarında her biri 128MB kapasiteli iki bellek (RAM) yongasını bellek yuvalarına  

taktığımızda bellek erişim hızı ne olur ?  

A) 100Mhz      

B) 133MHz      

C) 116.5MHz      

D) Ġşlemcinin hızına göre değişir.  

  

9.  Bilgisayar açıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk aktif olur?  

A) RAM      

B) Harddisk    

C) Disket Sürücü    

D)ROM BIOS   

  

10.  Aşağıdaki belleklerden hangisi güçlü grafik işlemcilerinin veri gereksinimlerini  

karşılamak için en iyi platformu oluşturur?  

A) SDRAM      

B) DRDRAM    

C) DDR RAM    

D) DRAM  

  

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

 

 


