
2019 / 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……….. ORTAOKULU 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI 

Ad:    Soyad:   Numara:  Sınıfı:    Puan: 

 

1)  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kavramlarla uygun şekilde doldurunuz.                                                                                            

(5x2=10 Puan)     (İnternet – Ram(Bellek) – Anakart – Donanım - Bilgi)                                    

1. Bilgisayarda, açıkken kullanılan bilgilerin geçici olarak tutulduğu birime ………………….. ..denir. 

2. Bilgisayardaki tüm donanım birimlerin bağlantısını sağlayan donanıma ……..……………. denir. 

3. Bilgisayarın elle tutulur gözle görülür tüm parçalarına ……………………. denir. 

4. Herhangi bir konu hakkında herhangi bir kaynaktan tecrübe sahibi olmaya ……………… denir. 

5. Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik 

iletişim ağına …………………... denir. 

 

2) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D),   yanlış olanların başına ( Y) yazınız. (10 Puan) 

1) Bilgisayar yazılım ve donanım olarak 2'ye ayrılır. …………. 

2) Bilgisayarımdaki Sabit Disk Sürücüleri "A" harfi ile gösterilebilir. …………. 

3) Teknolojinin en büyük özelliği hayatımızı zorlaştırmasıdır. …………. 

4) İçerisinden birden çok Yerel Alan Ağı barındıran, bir üniversite kampüsü, büyük bir işyeri, şehri veya 

bölgeyi kapsayan ağ Metropol Alan Ağı’ dır. ……….. 

5) NumLock Harflerin büyük veya küçük yazımını sağlar. ……… 

 

3) Aşağıdaki hafıza birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 10 Puan 

GigaByte – PetaByte – ZettaByte -– KiloByte – Byte – TeraByte - Bit – ExaByte – MegaByte 

 

 

4) Bilgisayar kullanırken uymamız gereken sağlık kurallarından 4 tanesini yazın.    (10 Puan)                                         
 

 

 

 

 

 

5) Aşağıdaki soruları açıklayınız. 12 Puan (6*2=12 Puan) 

A. Dosya ile Klasör arasındaki fark nedir? 

 

 

 

 

 

 

B. Teknoloji Nedir? Açıklayınız. 



 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

Her soru 4 Puandır.  16 * 3 = 48 Puan 

1-Aşağıda verilenlerden hangisi donanım  değildir? 

A) Fare B) Ekran   

C) Windows7 D) Kasa 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi bilişim 

teknolojilerinin  amaçlarından biri değildir? 
A) Bilgiye kolay ulaşımı sağlamak 

B) Maliyeti arttırmak 
C) Günlük hayatı kolaylaştırmak 

D) Hızlı haberleşmeyi sağlamak 

 

3. Bilgisayarda resim, müzik, film vs  tüm verilerin 

saklandığı ve okul çantası gibi düşünebileceğimiz, 

elektrik kesildiğinde içindeki bilgiler kaybolmayan 

donanım hangisidir? 

A) RAM(Bellek)  B) Kasa 

C) İşlemci   D) Sabi tdisk 
 

4. İnsan beyni gibi düşünebileceğimiz, 
bilgisayardaki bir çok parçanın uyumlu bir 

biçimde çalışmasını sağlayan, bilgisayarda tüm 
işlemleri yapan donanım hangisidir?  

A) İşlemci   B) Yazılım 

C) Donanım   D) Klavye 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın giriş 

birimidir? 
a-) Monitör     b-) Yazıcı 

c-) Hoparlör                                 d-) Klavye 

 

6. Klavyenin sağ tarafındaki sayıların yazılmasını 

sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) NumLock                          B) CTRL    

C) Caps Lock   D) ALT GR 
 

 

7. Bilgisayarımı kapatırken hangi yöntemi 

kullanmalıyım?  

a) Kasa üzerindeki açma kapama düğmesine 

basılmalıdır. 

b) Başlat-Bilgisayarı Kapat-Kapat. 

c) Hiçbiri. 

d) Fişi Çekmeliyim. 
 

 

8. Aşağıdaki dosya uzantıları eşleştirmelerinden yanlış 

olan hangisidir? 

A) .mp3,        ses dosyaları 

B) .mpg, .avi  film dosyaları 

C) .jpg, .png  metin dosyaları 

D) .gif hareketli resim dosyaları 

 

 

9. Onaylamak, giriş yapmak, yazı yazarken satır başı 

yapmak için aşağıdaki tuşlardan hangisini kullanırız? 

a)  ESC    b-) Enter 

c-) Caps Lock   d-) Space 

 

10. 64 Bit kaç byte eder? ( 5 Puan) 

a-) 4    b-) 8 

c-) 16                            d-) 32 

 

12) 4096 Megabyte aşağıdakilerden hangisine 

eşittir? 
a-) 4 Gigabyte   b-) 8 kilobyte 

c-) 4 Terabyte                          d-) 8 bit 

 

13) Yandaki 4 tuşuna basarak 

“$” işareti yapmak istiyorsak, 

hangi tuşu kullanmalıyız? 

a) ALT GR  b) Shift 

C) Enter  d) Tab  

 

14) Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde 

yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulan 

ağa ne denir? 

a) Yerel Alan Ağı (LAN 

b) Metropol Alan Ağı (MAN) 

c) Geniş Alan Ağı (WAN) 

d) İnternet 

 

15) Herhangi bir dosyanın üzerinde fare sağ tuş 

menüsünden özellikler seçilirse o klasör veya dosya 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? 
a-) Tür     b-) Oluşturma Tarihi 

c-) Kapladığı Alan                       d-) Silme Tuşu 

 

16) İşletim sistemi olarak da bilinen bilgisayardaki 

donanımları yöneten, çalışmasını denetleyen ve 

diğer tüm yazılımların çalışmasını sağlayan temel 

yazılım aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Sistem Yazılımları 

b) Uygulama Yazılımları 

c) Korsan Yazılımlar 

d) Oyun Yazılımları 

 

 

 

 

Başarılar… 

Cem TÜRE 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 


