
EŞREF ERGİN ORTAOKULU 
5. Sınıflar 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi  

1.Dönem 2.Yazılı Soruları 
 

     Adı:      Soyadı:   Sınıf:           Numara:  02/01/2019 
 

1- Geçici bellek ya da arabellek de denilen bilgisayarın kısa süreli hafızasına ne denir? (5 puan) 

A) Flash Bellek  B) İşlemci C)Ekran Kartı  D) Ram Bellek 

 
2- Bilgisayardaki tüm parçaların doğrudan ya da dolaylı olarak bağlandığı donanıma ne denir? (5 
puan) 

A) Hoparlör  B) Anakart  C) Ses Kartı  D) Modem 

 
3- Elektrik kesildiğinde devreye girip, bilgisayarın bir süre daha çalışmasına devam etmesini sağlayan 
donanım aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan) 
A)İşlemci   B) Güç Kaynağı  C) Anakart  D) Kesintisiz Güç Kaynağı 
 
4- İnternete girmemizi sağlayan, kablolu ve kablosuz çeşitleri bulunan donanım aşağıdakilerden 
hangisidir? (5 puan) 
A)Flash Bellek   B)Modem  C)Kasa   D)Web Kamerası 
 
5- Bilgisayardaki matematiksel ve mantıksal tüm işlemlerin yapıldığı, bilgisayarın beyni olarak 
adlandırılan donanım birimi hangisidir? (5 puan) 

A)Sabit Disk  B) İşlemci  C) Anakart  D) Ram Bellek 

 
6- Bilgisayarın tüm parçalarına gerekli gücü (elektrik akımı) sağlayan donanım aşağıdakilerden 
hangisidir? (5 puan) 

A)Ekran Kartı  B) Güç Kaynağı  C) İşlemci  D) Kesintisiz Güç Kaynağı 

 

7- Bilgisayarda verilerimizin (fotoğraf, müzik, video gibi) kalıcı olarak depolandığı donanım 
aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan) 

A)Sabit Disk  B)Ram Bellek  C)Flash Bellek   D)İşlemci 

 

8- Bilgisayar ekranında gösterilecek olan görüntüyü oluşturup monitöre aktaran donanım 
aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan) 

A)İşlemci  B)Ses Kartı  C)Ekran Kartı   D)Ram Bellek 

9- Boşlukları doldurunuz.(Solucan – Truva Atı – Casus Yazılım – Antivirüs – Reklam Yazılımı)(20 puan) 
● Gerçek bir uygulama gibi gözüken zararlı bir program türüne ……………………… denir.  
● ………………………………….., herhangi bir program çalışırken farklı pencereler açan yazılımdır. 

İnternette gezerken otomatik olarak bilgisayarınıza inebilir ve tarayıcı pencereleri ile 
görüntülenebilir. 

● Yerel sürücüde ya da ağda kendini tekrar tekrar kopyalayan bir zararlı programlara 
…………………… denir. 

● Kullanıcının izniyle veya izni dışında bilgisayara yüklenen ve kullanıcı ya da bilgisayar hakkında 
bilgi toplayıp bunları uzaktaki bir kullanıcıya gönderen programa …………………………………………… 
denir. 

● Bilgisayarımıza zararlı yazılımların girmesini engellemeye çalışan ya da bilgisayarıma giren 
zararlı yazılımları temizlemeye çalışan programlara …………………………………… programları denir. 

 
 
 



 
10- Siber zorbalık nedir? Örneklerle açıklayınız. (15 puan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11- Boşlukları doldurunuz. (Shift – Backspace – Enter – Caps Lock – Space) (20 puan) 

• Bilgisayarda yazı yazarken kelimeler arasında boşluk bırakmak için kullanılan tuş, …………… 

tuşudur. 

• Bilgisayarda yazı yazarken imleci alt satıra indirmek için …………... tuşu kullanılır. 

• Bilgisayarda yazı yazarken yanlış yazılan bir karakteri silmek için …………………….. tuşu kullanılır. 

• Klavyede rakamların üzerinde yer alan özel karakterlerin yazımı için bu tuşlara ……………… tuşu 

ile birlikte basmamız gerekiyor. 

• Bilgisayarda yazı yazarken küçük harf/büyük harf dönüşümünü yapmak için …………………….. 

tuşu kullanılır. 

 
 

12- Siber zorbalıkla mücadele etmek için yapılması gerekenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? (5 puan) 

A) İnternette oluşturduğumuz profiller için gizlilik ve güvenlik ayarlarımızı yapmalıyız. 

B) Tanımadığımız kişilerden gelen arkadaşlık, takip ve mesaj isteklerini kabul etmemeliyiz. 

C) İnternet ortamında aldığımız rahatsız edici mesajlara aynı şekilde karşılık vermeliyiz. 

D) Siber zorbalık ile karşılaştığımızda, bu durumu ailemizle ya da öğretmenlerimizle paylaşmalıyız 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Başarılar Dilerim 
               Hasan ERSOY 


