
 
1)Bilgisayara ait tüm donanım ve yazılım kaynaklarını 
kullanarak bilgisayarın yönetimini sağlayan bilgisayar ve 
kullanıcı arasındaki ara yüz yazılımlarıdır. Bu tanım 
aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? 
a. İşletim Sistemi b. Ego Sörfü c. Donanım d. Telif Hakkı 
 
2. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi Tübitak 
tarafından geliştirilen yerli ve milli İşletim sistemimizdir? 
a.Windows      b.Linux       c.Pardus          d.Android 
 
3. Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran 
birimlere ne ad verilir? 
A-) Dosya     B-) Klasör      C-) Yazılım           D-) Bilişim 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya ismi olarak 
kullanılabilir? 
a. Bilişim.mp3 b. Bili?şim.jpg c.B<ilişim.exe d.Bilişim./txt 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğine uygun bir 
davranıştır? 
A-) Başkalarına ait sosyal medya hesaplarının şifrelerini 

ele geçirebiliriz. 
B-) İnternet ortamında konuşurken kaba ve hakaret 

içeren sözcükler kullanmamalıyız. 
C-) Bilgisayardaki başkalarına ait fotoğraflara izinsiz 

bakabiliriz. 
D-) İnternet ortamında kişisel bilgilerimizi 

paylaşabiliriz. 
 
6. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen bir çok resmi 
işlemin internet sitesi üzerinden kesintisiz 
gerçekleştirilmesini sağlar. Bu tanım aşağıdaki 
kavramlardan hangisine aittir? 
A-) E-Okul   b.E-Posta     c.E-Devlet     d.E-Randevu 

 
7. Bulut depolama, bulut teknolojisinin ortaya çıkardığı 
gelişmeler ile oluşturulmuş bir teknolojidir. 
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a)Bilgilerimizi bulut depolamada saklayabiliriz. 
b)Bulut depolamadaki bilgilere internet olan her yerden 
ulaşabiliriz. 
c)Bedava bulut depolama biriminden yararlanabiliriz. 
d)Hepsi. 
 
8. Dünya genelindeki tüm bilgisayarların birbirine 
bağlanmasıyla oluşan en geniş ağa ne ad verilir?  
a.      LAN       b. Bulut  c. İnternet          d. Bulut 
 
9. Dosya ve klasörlerimizi aşağıdaki programlardan 
hangisi ile sıkıştırabiliriz? 
a)Paint       b)Chrome       c)Winzip    d)Media Player 
  
10. Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığa örnek 
verilemez? 
a)Tehdit etmek       b)Taciz etmek 
c)İftira atmak          d)Lisanslı program kullanmak 
 
11. Tüm kullanma haklarını ücret karşılında satın 
aldığımız yazılım hangisidir? 
a)Lisanslı yazılım         b)Ücretsiz yazılım 
c)Demo yazılım           d)Paylaşılan yazılım 

 
 
12. Bilgisayarımızı Zararlı yazılımlardan (Virüslerden) 
korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız uygun 
olmaz?(5p) 
 A) Bilgisayarımıza Antivirüs yazılımı yüklemeliyiz.  
 B) Kimden geldiğini bilmediğimiz e-postaları açmamalıyız.  
 C) Kesinlikle internete girmemeliyiz. 
 D) Güvenilir olmayan internet sitelerinden dosya 
indirmemeliyiz. 
 
13-) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanılma 
amaçlarındandır? 
 A) Yazıcı, tarayıcı gibi donanımları paylaşmak. 
 B) Karşılıklı oyun oynamak ve uygulama yazılımı paylaşmak.  
 C) Dosya alıp göndermek. 
 D) Hepsi 
  
14. Aşağıdakilerden hangisi arama motoru değildir?  
a.EBA     b. Google   c. Bing      d. Yahoo 
  
15. Hangisi sesli iletişim aracıdır?  
   a. Radyo   b.  Televizyon     c.Gazete    d.E-posta 
 
16. İnternete girmemizi sağlayan, kablolu ve kablosuz 
çeşitleri bulunan donanım aşağıdakilerden hangisidir?  
A)Flash Bellek B)Modem  C)Kasa D)Web Kamerası 
 
17. "En az iki veya daha fazla  bilgisayarın birbirine 
bağlanmasıyla oluşan yapıya ..................... denir." 
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisinin gelmesi daha uygundur?  
A)Bilgisayar Ağı B)İnternet C)Bilgi Alışverişi D)İletişim  
 
18. "Bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı kurmak için bazı 
yazılım ve donanımlara ihtiyacımız var." Aşağıdakilerden 
hangisi bu donanım ve yazılımların arasında yer almaz?  
a) İşletim Sistemi  
b) Modem veya dağıtıcı (Hub)  
c) Görüntü Kablosu  
d) Ağ Kartı (Ethernet Kartı) 
 
19.Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlardandır? 
a) Google Chrome 
b) Microsoft Office Word 
c) Trojan (Truva Atı) 
d) Microsoft Office Powerpoint 
 
20. Aşağıdakilerden hangisi bir IP adresi olabilir?  
a)192.168.1.1   b)1952.1958.1.9  
c)225.150.168.2   d)255.255.255.256  
 
21. İp adresi hangi sayılar arasında değer alabilir?  
a) 0-255      b) 255-256   c) 1-255 d) 1-256  
 
22. Öğretmeninin verdiği ödevi hafta sonu PowerPoint 
programında hazırlayan Zeynep, pazartesi ödevini sunmak 
istediğinde USB belleğini evde unuttuğun fark etmiştir. 
Fakat Zeynep ……………………………. kullandığı için ödevini 
internetten indirip sunumunu yapmıştır.  Yukarıda boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) sihirli güçlerini  B) interneti 
C) sosyal medyayı D) bulut depolamayı 
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23. Kendi kendine düşünebilen, öğrenebilen ve kendini 
geliştirebilen sistemlere ne denir? 
A) Uygulama Yazılımı  B) Yapay Zeka 
C) Bilişim Teknolojileri  D) Teknoloji 
 
24.Aşağıdaki yazılım türlerinden hangisini para verip kullanırız? 
A- Lisanslı yazılım      B- Ücretsiz yazılım 
C- Demo yazılım      D- Beta yazılım 
 
25.Teknoloji hayatımızı her açıdan etkilemektedir. Sürekli  kendi 
fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşma isteği aşağıdakilerden 
hangisidir ?  
A-)Nomofobi     B-)Selfitis   
C-) Hayalet titreşim  D-)Siberkondri 
 
26.Teknolojinin etkilerinden hangisi ‘akıllı telefon bağımlılığı’nı 
ifade eder? 
A)Selfitis   B)Fomo     C) Phubbing  D) Siberkondri 
 
27. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve doğru olanlar ifadelerin 
önündeki boşluğa “D”,  yanlış olan ifadelerin önündeki boşluğa 
“Y” harfi koyunuz.   (14 Puan) 
1.(   ) Android bir işletim sistemidir. 
2.(   ) Tüm işletim sistemleri paralıdır. 
3.(  ) Bir cihaz sadece bir işletim sistemini destekler. 
4.(  ) Bilgisayarda işletim sistemi olmak zorunda değildir. 
5.(  ) Uygulama programları her işletim sistemine kurulabilir. 
6.(  ) İşletim sistemi dosyalara erişimi sağlar. 
7.(  )İşletim sistemi yazılım olduğu için donanımlarla ilgisi yoktur. 
 
28. Büyükada’da yaşayan bilge kunduz ulaşım için otobüs 
kullanmaktadır. Ağaç, Orman ve Akarsu bölgelerine giden 
otobüslerin numaraları aşağıda verilmiştir. Otobüs numaraları 
bölge adında yer alan harflere göre belirlenmektedir. 
Ağaç => 9397      Orman => 12496 Akarsu => 989205 
“Çamur” bölgesine gidebilmek için Bilge kunduz hangi numaralı 
otobüse binmesi gerekir? 
A) 50221       B) 98251         C) 79452      D) 23415 
 
29.  

 

Yukarıda bir dosya isminin kısımları verilmiştir. Buna göre 1 ve 2 
numaralı kutucuklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? 
A) Dosya uzantısı-Dosya adı    B) Dosya adı-Dosya uzantısı 
C) Dosya adı – Dosya boyutu   D) Dosya adı-Dosya türü 
 
30. Eserinin ticari amaçla kullanılmasını istemeyen ve kendisine 
atıfta bulunulmasını isteyen Hasanın, eserini aşağıdaki hangi 
yaratıcı birliktelik seçenekleriyle lisanslaması uygundur? 

 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin interneti olarak 
gösterilemez?                 
A) Akıllı Camlar   B) Akıllı Kaşıklar  
C) Hologram     D) Kitaplar 
 
32. Sahibinden izin almadan çoğaltılan dağıtılan ürünlere 
…………….. denir. Noktalı yere hangi ifade gelmelidir? 
A- Ücretsiz yazılım  B- Korsan ürün 
C- Bandrol   D- Telif hakkı 
 
33.**Bilgisayarda işlemleri yapan birimdir. 
**Bilgisayarda diğer kartların üzerine takıldığı ana ve en önemli 
parçadır. 
**Bilgisayarda müzik dinlememizi sağlayan donanımdır. 
34.Tanımlarını yapılan bilgisayar parçaları sırasıyla hangileridir? 
a) Yazıcı – Klavye - Anakart     
b) İşlemci – Ekran kartı – Hoparlör 
c) Yazıcı – Fare - Kasa     
d) İşlemci – Anakart – Hoparlör 
  
35. Bir eser sahibinin ölümünden sonra belirli bir yıl geçmesiyle 
telif süresi sona erer. Telif süresi sona eren eserler nasıl 
işaretlenir? 

 
36. Eserinin türetilmesini istemeyen ve kendisine atıfta 
bulunulmasını isteyen Tülin’in, eserini  aşağıdaki hangi yaratıcı 
birliktelik seçenekleriyle lisanslaması uygundur? 

 
37.  “Yerel sürücüde ya da ağda kendini tekrar tekrar kopyalayan 
bir programdır. Tek amacı sürekli kendini kopyalamaktır. Sistemi 
sürekli meşgul ederek bilgisayarın çalışmasını yavaşlatır.”  
Yukarıda tanımı yapılan zararlı yazılım türü aşağıdakilerden 
hangisidir?  

 
38. Bilgisayarımızda sessizce güvenlik açığı oluşturur.Böylece 
bilgisayarımıza istenmeyen kişiler izinsiz müdahale edebilir Sizce 
bu zararlı yazılım hangisidir? (5 puan) 

    



39. Aşağıda verilen kelimeleri uygun düşen boşluklara yazınız. 
(e-posta, Forum, Sohbet, Youtube, Blog) 

•İnternet üzerinden diğer insanlarla konuşmak için…….………….. 
programları kullanılır. 
•Günlük yaşamdaki mektubun bilgisayar ortamdaki karşılığına 
…………………..denir. 
•Kullanıcıların belirli konularda fikir alışverişinde bulunduğu 
tartışma alanına …………………denir. 
•Kendimize ait kanalımızda video paylaştığımız web sitesi 
………………….. dur. 
•Web günlüğüde denilen günlüğe benzeyen web sitelerine 
…………….. ….denir. 
 
 40. Okulumuzun web sitesinin adresi aşağıdakilerden hangisidir?  
 a) www.muhsinyaziciogluortaokulu.com.tr/  
b) http://muhsinyaziciogluortaokulu.meb.k12.tr 
c) http://www.muhsinyazıcıoğluortaokulu.meb.k12.tr 
d)http://www.muhsinyaziciogluortaokulu.com.tr 
  
41.Sanal ortamda karşılaşılabilecek olumsuz davranışlara 
(KÜFÜR,HAKARET,TACİZ,AŞAĞILAMA) ne denir? 
A) İNTERNET ETİĞİ                  B) SİBER ZORBALIK                             
C) TELİF HAKKI                          D) YARATICI BİRLİKTELİK 
 
42.Bilişim Teknolojileri laboratuvarındaki ağ aşağıdaki ağ 
türlerinden hangisine örnektir? 
a.Geniş alan ağı   b.Yerel alan ağı 
c.Metropol alan ağı d.Hiçbiri 

 43. Microsoft Word programında yukarıdaki şekildeki gibi  bir 
tablo oluşturulmuştur. Bu tabloda bulunan satır ve sütun sayısı 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
a) 3 satır x 3 sütun   b) 4 satır x 4 sütun 
c) 4 satır x 3 sütun  d) 3 satır x 4 sütun 
 
44.    Aşağıdaki iletişim yöntemleri verilen tabloyu uygun şekilde 
doldurunuz?     

 
 
 
 
 
 
 

45. Aşağıda verilen kavram adlarını uygun boşluklara yazınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. Aşağıda verilen site uzantıları ile bu uzantıları hangi tür 
internet sitelerinin kullandığını eşleştiriniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelime işlemci programıdır.Yazı yazmaya ve 
metin düzenlemeye  yarar.   ……………………….. 

Microsoft firması tarafından geliştirilen ve 
ülkemizde en yaygın kullanılan işletim 
sistemidir.…………………………………. 

Genellikle akıllı telefonlarda kullanılan işletim 
sistemidir.…………………………………… 

Sunum yapmamıza yarayan Microsoft 
tarafından geliştirilen programdır   ………………… 

Apple firması tarafından piyasaya sürülen 
işletim sistemidir………………………………

Windows IOS 

Android Word 

Powerpoint 

48. Yukarıdaki numaralandırılmış araçlar ne işe yarar ? 

 1 2 3 4 5 6 
a) Kalın Eğik  Yazı 

Boyutu 
Yazı 
Rengi 

Yazı 
Tipi 

Altı 
Çizili 

b) Eğik Eğik Altı 
Çizili 

Yazı 
Boyutu 

Yazı 
Tipi 

Yazı 
Boyutu 

c) Yazı 
Rengi 

Kalın Altı 
Çizili 

Sayfa 
Rengi 

Yazı 
Boyutu 

Yazı 
Boyutu 

d) Kalın Eğik Altı 
Çizili 

Yazı 
Rengi 

Yazı 
Tipi 

Yazı 
Boyutu 

      
49. Aşağıdaki excel sayfasında boyalı hücrelerin adını üzerlerine yazınız?  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
50.Aşağıdaki boşluklara kutuda uygun kelimeyi yazınız. 
 

CEVAPLAR: 
1a 2c 3b 4a 5b 6c 7d 8c 9c 10d 11a 12c 13d 14a 15a 16b 17a 18c 19c 20d 21a 22d 23b 24a 25b 
26b 28c 29b 30a 31d 32b 33-34d 35d 36d 37a 38b 40b 41b 42b 43d 48d  

Hangi hücrede çalıştığınızı gösteren kutuya denir.   

Excel programını açtığımızda karşımıza çıkan ve üzerinde çalışacağımız beyaz renkli alana 
denir. 

  

Çalışma sayfasının solunda bulunan ve numaralardan oluşan yatay çizgilere denir.   

Çalışma sayfasını üst kısmında bulunan ve harflerden oluşan dikey çizgilere denir.   

Çalışma sayfasında bulunan her kutucuğa denir.   

Satır  –  Hücre –  Sütün – Ad Kutusu  –  Çalışma Sayfası 


