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1. Boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz. (3x6=18 puan) 
(Koşul – Algoritma – Döngü – Binary – Değişken – Programlama) 

• ……………………, yapılması gereken bir işlemi tamamlamak için izlenecek adımların sıralı listesidir. 

• Program içinde belli değerlerin hafıza tutulmasını sağlayan ve sabit olmayan araçlara 
……………………………….. denir. 

• Program içinde birden fazla defa tekrar etmesi gereken komutlar için kullanılan yapılara …………. 
denir. 

• Programlarda belirli durumların sorgulanmasını ve duruma göre belli bir karara varılmasını sağlayan 
yapılara …………………... denir. 

• ………………….., yapmasını istediğimiz işleri, bilgisayarın anlayabileceği şekilde komutlar vererek 
söylemektir. 

• ………………….., 0 ve 1’lerden oluşan ikili sayı sistemidir ve günümüz bilgisayar sistemlerinin hemen 
her noktasında kullanılmaktadır. 
 

2. Aşağıdaki kapasite ölçü birimlerini küçükten büyüğe sıralayınız. (12 puan) 
Kilobyte – Gigabyte – Bit – Megabyte – Terabyte – Byte  
 

 
3. Aşağıdaki hikayedeki boşluklara uygun kavramları yazınız. (3x6=18 puan) 

(Antivirüs Programları – Sistem Bakım Programları – Ofis Programları – İnternet Tarayıcı 
Programlar – Dosya Sıkıştırma Programları – Medya Oynatıcı Programlar) 

Irmak, haftanın son günü okuldan eve geldiğince kendisini oldukça yorgun hissediyordu. 
Üzerini değiştirip ellerini yıkadıktan sonra yemeğini yedi ve odasına geçti. Bilişim Teknolojileri dersi 
için öğretmeninin verdiği proje ödevini yapması gerekiyordu. Ödevi için bilgisayarların tarihi gelişimi 
hakkında slayt hazırlaması gerekiyordu. Öncelikle ihtiyaç duyduğu bilgileri web sitelerinden 
toparlayıp analiz etmek istiyordu. Bunun için ………………………………………………… kullanması gerektiğini 
biliyordu. Topladığı bilgileri analiz edip düzenledikten sonra slayt hazırlamak için 
……………………………………….. açtı. Irmak, çokça emek harcadıktan sonra ödevini bitirmişti ve uyku 
saatine epey vakit vardı. Ertesi günün tatil olması sebebiyle bu vaktini belgesel izleyerek 
değerlendirmek istemişti. Birkaç hafta önce Fen Bilgisi öğretmeninden flash bellek ile aldığı belgeseli 
izlemek için ……………………………………………….. kullandı. Bu esnada sınıf arkadaşı Sude’den bir mesaj 
aldı. Sude, yaptığı ödevi incelemek ve fikir almak için Irmak’tan ödev dosyasını e-posta ile gönderip 
gönderemeyeceğini soruyordu. Irmak, yaptığı ödevi arkadaşıyla paylaşmak için dosyayı e-postasına 
eklemek istedi ve fakat Gmail “25 MB üzerinde dosya eklemeyeceği” konusunda bir hata mesajı 
veriyordu. Irmak’ın hazırladığı slayt dosyası ise yaklaşık 27 MB boyutundaydı. Irmak, 
………………………………………………………... kullanarak bu problemi çözüp dosyayı arkadaşına göndermeyi 
başardı. Irmak, belgeselini izlemeye devam edecekti ki bilgisayarın anormal şeyler olduğunu fark 
etti. Ödevi için araştırma yaparken farkında olmadan zararlı yazılımların bilgisayarına indirilmiş 
olabileceğinden şüphelendi ve olmak için …………………………………………………….. ile bilgisayarında 
tarama yaptı. Şüphelerinde haklı çıkmıştı ve bilgisayarında çeşitli zararlı yazılımlar olduğunu görüp 
bu yazılımları bilgisayarından sildi. Irmak, belgeseli izleyip bitirdikten sonra uyku saatinin geldiğini 
fark etti. Bilgisayarını kapatmadan önce, gün boyunca yaptığı işlemlerin ardından oluşan gereksiz 
dosyaları temizleyip bilgisayarını rahatlatmak istedi. Bu işlem için de ……………………………………………. 
kullandı. Ardından Irmak, bilgisayarını kapattı ve yatağına geçti. Biraz kitap okuduktan sonra da güzel 
bir uyku çekti. 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda yazı yazmak, tablo hazırlamak ya da sunum hazırlamak için 

kullandığımız programlardan değildir? (5 puan) 
A)Word   B)Excel   C)Yandex  D)Powerpoint 

  



 
5. Boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz. (3x4=12 puan) 

(Elektronik Posta – Sohbet Uygulamaları – Sosyal Medya – Forum Siteleri) 

• ………………………………….., kullanıcıların belirli konularda fikir alışverişinde bulunduğu, çeşitli 
paylaşımlar yaptığı bir tartışma alanıdır. 

• İnternet üzerinden gönderilen ve kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan dijital 
mektuplara ……………………………………………… denir. 

• …………………………………………, web kamerası aracılığıyla, internet üzerinden diğer kullanıcılarla yazılı, 
sesli veya görüntülü olarak konuşabilmeyi sağlayan uygulamalardır. 

• Kullanıcıların kendi içeriklerini üretip paylaştıkları ve diğer kullanıcılarla iletişim kurabildikleri 
platformlara ……………………………………… denir.  
 

6. Aşağıdakilerden hangisi dosya sıkıştırmak ya da sıkıştırılmış dosyaları açmak için kullandığımız 
programlardan birisidir? (5 puan) 
A)Winamp  B)Windows Media Player  C)Winrar  D)CCleaner 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi internet tarayıcı programlardan birisi değildir? (5 puan) 
A)Internet Explorer  B)Mozilla Firefox C)WinZip D)Google Chrome 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya platformlarından birisi değildir? (5 puan) 
A)Facebook  B)Instagram   C)Google Chrome  D)Twitter 

9. Popüler dosya uzantılarından üç tanesinin adlarını ve hangi dosya türüne ait olduklarını yazınız? 
(10 puan) 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Bilgisayar programlamada “değişken” kavramını, örnekler vererek açıklayınız. (10 puan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                               Başarılar Dilerim. 
                 Hasan ERSOY 


