
……………………. ORTAOKULU 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR 

1. DÖNEM 1. DEĞERLENDİRME SORULARI 

Adı Soyadı:    Sınıfı: 

1. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin faydalarından 

değildir?  

a) İnternet sayesinde dünyanın diğer bir ucundan diğer 

ucuna bilgi ulaştırılabilmesi.  

b) Teknoloji tıp alanında hastalıkların teşhis ve tedavisine 

katkı sağlar.  

c) Teknoloji sayesinde insanlar çok daha kolay yaşam 

imkanlarına sahip olurlar.  

d) Fabrika bacasından çıkan zehirli gazların atmosferi çok 

fazla kirletmesi ve bu gazların havdaki oksijen oranını 

azaltması. 

2. Fatih Öğretmen ders anlatırken etkileşimli tahta, 

projeksiyon, fotokopi makinesi gibi teknolojileri 

kullanmaktadır. Fatih Öğretmen bilişim teknolojilerini 

hangi alanda kullanmaktadır? 

a) Sağlık b) Eğitim c) Ulaşım d) Güvenlik 

3. “Erdem, annesini hastaneye götürmek istiyor ve hastane 

randevusunu internet üzerinden alıyor. Böylece hem 

zamandan tasarruf ediyor hem çarşıya gitmiyor hem de 

telefon parası ödemiyor.” Internet üzerinden alınan 

randevu, aşağıdaki hangi bilgi ve iletişim teknolojileri 

alanına giriyor? 

 

a) Sağlık b) Güvenlik c) Ulaşım d) Eğitim 

 

4. Bir noktadan başka bir noktaya gitmek için en elverişli 

yolu tayin eden ve planlanan rota üzerinde yolculuğu 

gerçekleştirmek için bizlere sağa dön, sola dön gibi 

komutlarla yardımcı olan navigasyon cihazları bilişim 

teknolojilerinin hangi alanında kullanılmasıyla ilgilidir? 

a) Güvenlik b) Alışveriş c) Ulaşım d) Eğitim 

 

5. Bilgisayar kullanırken sağlığımızı korumak için 

hangisini yapmamalıyız?  

a) Gözlerimizi ara ara dinlendirmeliyiz. 

b) Koltuğumuzu kendimize göre ayarlamalıyız. 

c) Çalışma odamızı havalandırmalıyız. 

d) Ekrana yakından bakmalıyız. 

 

6. Aşağıdaki öğrencilerin hangisinin bilgisayar bağımlısı 

olduğu söylenemez? 

a) Annesi yemeğe çağırdığı halde oyun oynamaya dalmış 

Tunahan, 

b) Oynadığı oyunda defalarca oynadığı halde bir bölümü 

geçemeyince telefonu kıran Ali, 

c) Bilgisayarda ödevlerini yaparken her bir saatte bir 15 dk 

ara veren Fatma, 

d) Çok fazla oyun oynadığı için bilgisayar başında 

uyuyakalan Yunus, 

 

7. Bilgisayar kullanırken dikkat etmemiz gerekenler 

hakkında aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği 

yanlıştır? 

a) Rumeysa: Belimizin ağrımaması için bilgisayar 

sandalyesinde dik oturmalıyız. 

b) Hatice: Oyun oynarken daha iyi odaklanmak için 

bilgisayara iyice yakından bakmalıyız. 

c) Zeynep: Koltuk seviyesini boyumuza göre ayarlamalıyız. 

d) Mehtap: Bilgisayar başında çok uzun süre 

oturmamalıyız. 

 

8. Cep telefonu kullanımı ile ilgili aşağıdaki 

öğrencilerden hangisinin söylediği uygun bir davranış 

değildir?  

a) İrem: Araba kullanırken cep telefonu kullanmaması için 

babamı uyarırım. 

b) Şule: Günde en az 6 saat sosyal medyada vakit geçiririm. 

c) Samet: Kaldırımda yürürken cep telefonu kullanmam. 

d) Adem: Camide, sinemada, ve uçakta telefonumu sessize 

alırım. 

 

9. Bilgisayarın elle tutulabilen ve gözle görülebilen tüm 

fiziksel parçalarına ne ad verilir? 

 

a) Yazılım b) Donanım  

c) Kasa  d) Sistem 

 

10.  İçinde altın madeni de bulunan bilgisayardaki işlemleri 

yapan bilgisayarın beyni de diyebileceğimiz bilgisayar 

parçası aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Güç kaynağı  b) Anakart  

c) İşlemci  d) Sabit Disk 

 



11. Ahmet: “Bilgisayardaki bilgilerin kalıcı olarak 

saklandığı yerdir.” 

Ahmet’in bahsettiği bilgisayar parçası aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) İşlemci        b) Sabitdisk           

c) Yazıcı         d) Anakart 

 

12. Nilay’ın abisi Erzurum'da askerlik yapmaktadır. Nilay 

ve ailesi ise Manisa’da yaşamaktadır. Nilay abisini çok 

özlediği için sık sık onunla telefonda konuşmaktadır. 

Ancak Nilay abisi ile internet üzerinden görüntülü olarak 

konuşmak istemektedir. Nilay ve abisinin internetten 

görüntülü konuşması için gerekli olan donanım 

hangisidir? 

a) Flaş Bellek  b) Kamera  

c) Projeksiyon  d) Yazıcı  

 

13. Türkçe için özel olarak geliştirilmiş Türkçe için en ideal 

olan klavye hangisidir? 

a) F Klavye b) Q Klavye  

c) T klavye d) Ü klavye 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar bağımlısı bir 

öğrenciden beklenmez. 

a) Derslerde başarısız olması 

b) Az harekete bağlı olarak kilo alması 

c) Günde en fazla 1 saat bilgisayar kullanması 

d) Hiçbir arkadaşının olmaması 

 

15. Bilgisayarda sildiği bir dosyayı tekrar kurtarmak 

isteyen Gülşen dosyayı aşağıdakilerden hangisinde 

bulabilir? 

a) Geri Dönüşüm Klasörü b) Denetim Masası  

c) Donatılar   d) Yardım ve Destek 

 

16. Bilgisayarda klasörleri niçin kullanırız? 

 

a) Aradığımız dosyaları daha kolay bulmak için. 

b) Film izlemek için. 

c) Resim yapmak için. 

d) Müzik dinlemek için. 

 

17. Bilgisayar kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur?  

a) Başka kişilerin dosyalarını karıştırmak doğru bir 

davranıştır.  

b) İnterneti ya da sosyal medyayı insanlara zarar vermek 

amacıyla kullanmak. 

c) İnternette iyi ve anlaşılır bir dil kullanmalıyız.  

d) İnternette özel bilgilerimizi hiç korkmadan paylaşabiliriz 

 

18. Telefonla sizi arayan biri polis olduğunu, kimlik 

bilgilerinizin bir terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve 

kullanıldığını söyledi. Sizi bu durumdan ve cezadan 

kurtarabileceğini, bunun için belirttiği adrese veya banka 

hesabına para göndermenizi söyledi. Bu durumda 

aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru ve güvenli 

olur? 

a) İstediği parayı hemen yatırırım. 

b) Banka bilgilerimi ve şifrelerimi söylerim. 

c) Polis karakoluna gidip doğruluğunu sorarım. 

d) İnanmayıp onu dövmek için verdiği adrese giderim. 
 

19. Kaan YouTube üzerinden bir video izlemiş fakat 

videoyu beğenmemiştir. Bu videoya aşağıdaki yorumlardan 

hangisini yazması uygun değildir? 

a) Daha iyi olabilirdi.     

b) bu ne bçm video çok iğrenç olmş 

c) Beğenmedim      

d) Görüntü kalitesi düşük olmuş. 

20. Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? 

a) Sen Olsan Bari.jpg 

b) Hababam Sınıfı.avi 

c) Bizim Hikaye.mp3 

d) Gece Gölgenin Rahatına Bak.doc 
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