
İşletim Sistemi Uygulama Soruları 

1- Masaüstüne kendi adınızdan oluşan bir klasör oluşturunuz ve bu klasörün kısayolunu C: sürücüsüne 

oluşturunuz. Kendi adınızdan oluşturduğunuz klasör içersine soyadınızdan oluşan bir dosya oluşturunuz 

ve bu dosyayı gizleyiniz. 

2- Görev Çubuğunun kilidini kaldırınız. 

3- Görev Çubuğunu gizleyiniz. 

4- Masaüstünde bulunan simgeleri adlarına göre sıralayınız. 

5- Başlat Menüsünden aygıtlar ve yazıcılar komutunu kaldırınız. 

6- Word pad programını açarak aşağıdaki simgeleri yazıp kendi oluşturmuş olduğunuz klasörün içerisine 

kaydediniz. 
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7- Paint programını açarak bilgisayarınızın ekran görüntüsünü resim dosyası olarak kendi oluşturduğunuz 

klasöre kaydediniz. 

8- Bilgisayarınızın Fiziksel Adresini ve IP numarasını yazınız. 

9- Bilgisayarınızın aygıt yöneticisini açınız ve simge durumunda görev çubuğuna küçültünüz. 

10- Bilgisayarınıza Canon InkiP1700 yazıcı ekleyiniz ve varsayılan yazıcı olarak atayınız. 

11- Yukarıda eklediğiniz yazıcıyı paylaşıma açınız. 

12- Bilgisayarınızın klavye düzenini F Klavye olarak değiştiriniz. 

13- Bilgisayarınızda ekran klavyesini açınız ve görev çubuğuna simge durumunda küçültünüz. 

14- Fare işaretçisinin normal seçim simgesini değiştiriniz. 

15- Farenizin birincil ikincil düğmelerini değiştiriniz. 

16- Görev çubuğunuzun konumunu ekranın üstünde görünecek şekli ile ayarlayınız. 

17- Başlat menüsünden Aygıtlar ve Yazıcılar komutunu kaldırınız. 

18- Bilgisayarınızın ekran çözünürlüğünü 1280x720 olarak ayarlayınız. 

19- Bilgisayarınızın güç planını tasarruflu plan haline getiriniz. 

20- Bilgisayarınızın internet açılış sayfasını www.google.com olmasını sağlayınız. 

21- Bilgisayarınızın internet geçmişini siliniz. 

22- Bilgisayarınızın imleç yanıp sönme hızını hızlı yapınız. 

23- Bilgisayarınızdan deneme isminde sınırlı kullanıcı oluşturunuz. 

24- Oluşturduğunuz bu kullanıcının belirli programları kullanabilir olmasını sağlayınız. 

25- Bilgisayarınıza masaüstü araçlarından birini ekleyiniz. 

26- Bilgisayarınızda müzik CD leriniwinamp programı ile çalışmasını sağlayınız. 

27-  Bilgisayarınızda pencere ve düğmelerin görsel stillerini kaldırınız. 

28- Bilgisayarınızın RAM miktarını ve İşlemci modelini ve özelliklerini yazınız. 

29- Bilgisayarınızdaki gizli klasörleri gösterilmesini sağlayınız. 

30- Bilgisayarınızdaki öğelerin tek tıklama ile açılmasını sağlayınız. 

31- Bilgisayarınızdaki aero temalarından manzaralar temasını uygulayınız. 

32- Bilgisayarınızın ekran koruyucusunu ribbons olarak ayarlayınız. 

33- Bilgisayarınızda windowsla beraber gelen oyunları kaldırınız. 

34- Bilgisayarınızda windowsunuzun başlangıç sesini değiştiriniz. 

35- Bilgisayarınızın adını kendi adınız ve çalışma grubunu enfoma olarak ayarlayınız. 

36- Bilgisayarınıza yeni bir yazıtipi ekleyiniz. 

37- Bilgisayarındaki bilgileri d sürücüsüne yedekleyiniz. 
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