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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)  “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 

 

• Akıllı tahtalar 

• E-Okul 

• EBA 
3) Yukarıdaki maddeler incelendiğinde bu alanları BİT’in 
kullanım alanlarından hangisinin içerisine alabiliriz? 
   a)Sağlık  b)Bankacılık ve alışveriş c)İletişim  d)Eğitim 
 

4) Bilgisayar karşısında oturuşumuz nasıl olmalı? 

a)Eğik oturarak kullanılmalı 

b)Dik oturulmuş sırt desteklenmiş 

c)Çok yüksek bir sandalyede 

d)Bilgisayara çok yaklaşarak 

5)  Bilgisayar kullanırken sağlığımızı korumak için 

hangisini yapmamalıyız?  

A-Gözlerimizi ara ara dinlendirmeliyiz. 

B-Koltuğumuzu kendimize göre ayarlamalıyız. 

C-Çalışma odamızı havalandırmalıyız. 

D-Ekranı güneş alacak şekilde yerleştirmeliyiz. 

6) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanırken yapılan 

yanlış bir harekettir? 

 

A) Ekrana yakından bakılmalıdır. 

B) Gözler monitörün üst kısmı ile aynı hizada olmalıdır. 

C) Çok karanlık ortamda çalışılmamalıdır. 

D) 30 dk kullandıktan sonra mola verilmelidir. 

 

7) Bilgisayarın elle tutulabilen ve gözle görülebilen tüm 

fiziksel parçalarına ne ad verilir? 

 

A) Yazılım B) Donanım  

C) Kasa D) Sistem 

 

8) Ahmet: “Bilgisayardaki bilgilerin kalıcı olarak saklandığı 

yerdir.” 

Ahmet’in bahsettiği bilgisayar parçası aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) İşlemci        b) Sabitdisk           

c) Yazıcı         d) Anakart 

9) Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal işlemleri 
yapan bilgisayarın beyni dediğimiz donanım birimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Sabitdisk  B)Ekran   
C) İşlemci  D)Ram 
 

10) Melis müzik dinlemeyi çok sevmektedir. Boş 

zamanlarında bilgisayarında kayıtlı olan müzikleri 

dinlemektedir. Ancak Melis’in üç aylık küçük bir kardeşi 

vardır. Melis müzik dinlerken kardeşi sesten rahatsız olup 

uyanmaktadır. Çünkü bilgisayar kardeşinin uyuduğu odada 

bulunmaktadır. Melis’in kardeşini rahatsız etmeden müzik 

dinleyebilmesi için hangi donanımı kullanması gerekir?  

A) Kulaklık B) Hoparlör C) Projeksiyon D) Tarayıcı 

11) 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  

12) Bugün Ece’nin doğum günüdür. Akşam arkadaşları ile 

birlikte evde güzel bir etkinlik planlamaktadır. Bu 

etkinliklerden biri de hep beraber dans etmektir. 

Bilgisayardaki şarkıları birlikte  dinleyebilmek için 

Ece’nin ve arkadaşlarının ihtiyacı olan donanım 

hangisidir? 

A) Kamera B) Hoparlör C) Projeksiyon D) Tarayıcı 

13) Türkçe diline göre hazırlanmış olan klavye 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a.  Q Klavye                                        b.  F Klavye 

c.  Kablosuz Klavye                            d.  Kablolu Klavye 

14) Kapasite birimlerinin küçükten büyüğe sırası 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a) B,MB,KB,TB,GB  b) B,KB,GB,MB,TB   
c) B,GB,TB,MB,KB  d) B,KB,MB,GB,TB 
 



15) Masaüstüne boş bir klasör nasıl oluşturulur? 
a)  Başlat – Ekle – Klasör  b)  Sağ tık – Yeni – Klasör 
c)  Sol Tık – Klasör            d)  Ekle – Klasör – Yeni 
 
16) 

1.Klavye  2.Kasa 

3.Windows  4.Ekran  

5. Hoparlör  6.Yazıcı  

7.Dyned 8.Paint 

Yukarıdakilerden hangileri donanım birimidir? 

A) 1-2-4-5-6  B) 3-7 

C) 2-8   D) 1-4-5-6-7 

17) Ülkemizde masaüstü bilgisayarlarda en yaygın olarak 

kullanılan işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Linux b) Pardus c) Windows d) Android 

18) Aşağıdakilerden hangisi bir cep telefonlarında     
kullanılan mobil işletim sistemidir? 

 
 a) Photoshop  b)Klavye c) Android  d)Resim dosyası 

 

19) Bilgisayarda klasörleri niçin kullanırız? 

A) Aradığımız dosyaları daha kolay bulmak için. 

B) Film izlemek için. 

C) Resim yapmak için. 

D) Müzik dinlemek için. 

20) Bilgisayar kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur?  

a) Başka kişilerin dosyalarını karıştırmak doğru bir 

davranıştır.  

b) Bilmediğimiz siteleri ziyaret edebiliriz. 

c) İnternette iyi ve anlaşılır bir dil kullanmalıyız.  

d) İnternette özel bilgilerimizi hiç korkmadan paylaşabiliriz.  

21) Aşağıdaki davranışlardan hangisi etiktir? 
 
a) İnternette küfürlü konuşmak 
b) Anne-babamızın dosyalarını kurcalamak 
c) İnternette arkadaşlarımızla sohbet etmek 
d)Arkadaşımızın bilgisayarından özel bilgileri alıp kendi 
bilgisayarımıza yüklemek 
 
22) Aşağıdakilerden hangisi dijital vatandaşın 
özelliklerinden değildir? 
 
a)Teknolojiyi kötüye kullanarak başkalarına zarar veren  
b)Ahlaki olarak çevrim içi kararlar alabilen  
c)Çevrim içi yapılan davranışların etik sonuçlarını bilen 
d)Sanal dünyada iletişim kurarken uygun davranış sergileyen 
 
 
 
 
 
 

23) 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. 
 

24) Aşağıdakilerden hangisi e-devlet uygulamaları ile 
yapılan bir işlemdir. 
a) Görüntülü ve sesli iletişim 
b) Vergi ödemek 
c) e-postalarımızı kontrol etmek 
d) Antivirüs programı indirmek 
 

25)  Gözümüz mobil bir cihaza (telefon, tablet gibi) bakarken 

______________________ ve _______________________ 

oldukça tehlikelidir. Boş bırakılan yerlere aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde ifadeler gelmelidir? 

a) Saklanmak - uyumak 

b) Yürümek - bisiklet sürmek 

c) Düşünmek - oturmak 

d) Konuşmak - bisiklet sürmek 
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