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

5. Sınıflar 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 
Adı:    Soyadı:            Okul No:         Sınıfı:   …./12/2019 
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- Siber zorbalık nedir? Örneklerle açıklayınız. (15 puan) 

 

 

 

 

 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir şifredir? (5 puan) 

A)123456    B) abcdefgh   C) hE.16+40!  D)hasan1988 



11- 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 

 
12- Word programında yer alan aşağıdaki araçların görevlerini altlarındaki boş hücrelere yazınız. 
(20 puan) 

(Yazı Rengi – Altı Çizili – Yazı Boyutu – Hizalama – Madde İşaretleri – Yazı Tipi – Kalın –Eğik – 
Numaralandırma) 

    
    

  
 

 
 

     

 
13- “Kes” işlemi ile “Kopyala” işlemi arasındaki farkı açıklayınız. (10 puan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14- Aşağıdaki bilgilerden doğru olduğunu düşündüklerinizin başına (D), yanlış olduğunu 
düşündüklerinizin başına (Y) yazınız. (5 puan) 
 
(     ) İnternette konuştuğun ve tanımadığın kişilere ismini, soy ismini, yaşını ve adresini 
söylememelisin. 
(     ) İnternette tanımadığın kişilerden gelen arkadaşlık ve takip isteklerini kabul etmelisin. 
(     ) Birisi sana sanal ortamda kaba davranır, çirkin konuşursa cevap vermemeli ve engellemelisin. 
(     ) İnternette oluşturduğun hesapların için kullandığın şifrelerini unutmamak için kolay şifreler 
oluşturmalısın. 

 
           Başarılar Dilerim 
              Hasan ERSOY 


