
Ali Altıparmak Ortaokulu ve İHO 

Bilişim Dersi 1. Dönem 2. Değerlendirme 

Soruları 

 

Adınız Soyadınız: 

Sınıfı: 

 

•Hepsiburada.com  

•Gittigidiyor.com  

•Sahibinden.com  

1. Yukarıdaki maddeler incelendiğinde bu alanları 

Bilişim Teknolojilerinin kullanım alanlarından 

hangisinin içerisine alabiliriz.  

a) Alışveriş  

b) Sinema  

c) İletişim  

d) Ulaşım  

 

2. Aslı hazırladığı sunuya resim ekleyerek 

görselleştirmek istemektedir.  

Aslı'nın sunumuna ekleyeceği dosya aşağıdakilerden 

hangisi olabilir?  

a) kedi.doc 

b) kedi.mp3  

c) kedi.jpg 

d) kedi.exe 

 

3. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey 

ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda 

zarar verme davranışlarına ne denir? 

a) Güvenlik Duvarı b) Siber kavga 

c) Siber zorbalık d) e- devlet uygulamaları 

 

4. E-Devletin web site adresi aşağıdakilerden 

hangisidir?  

 a) www.turkiye.com.tr 

 b) www.devletim.gov.tr  

 c) www.turkiye.gov.tr 

 d) www.elektronikdevlet.gov.tr  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydaları 

arasında yer almaz? 

  a) Zamandan kazanç sağlanacaktır. 

  b) Maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır. 

c) Memnuniyet artacaktır.  

d) Kâğıt bağımlılığı ve kullanımı artacaktır. 

 

6. E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için şifremizi 

nereden alabiliriz?  

a) Valilik veya Kaymakamlıklardan  

b) PTT Şubelerinden  

c) Nüfus Müdürlüğünden  

d) Belediyelerden 

 

7. Aşağıdakilerden hangisini E-Devletin sağlık alanında 

sağladığı kolaylıklar arasında sayamayız?  

 

a) İnternetten randevu alarak zaman tasarrufu 

yapabiliriz. 

b) Doktorumuzla görüntülü arama yaparak 

görüşebiliriz. 

c) Aile Hekimimizi öğrenebiliriz.  

d) Daha önce verilen reçetelere ulaşabiliriz. 

 

8. Güçlü şifre oluşturmamız işin aşağıdaki kurallardan 

hangisi yanlıştır?  

a) Şifremiz en az 8 basamaklı olmalıdır.  

b) Tamamı sayılardan olmalıdır.  

c) İçerisinde büyük ve küçük harf 

bulundurmalıdır.  

d) İçerisinde özel karakter bulundurmalıdır.  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü 

bir parola örneğidir?  

a) 123456789 

  b) abcdefgh1  

  c) Ahmet123  

  d) b1R0L-78aY* 

 

10. İnternete bağlanmayı sağlayan donanım nedir? 

a) Kasa  b) Monitör 

c) Modem  d) Mause 

 

 

11. Apple’ın kendi ürettiği tablet ve telefonlar için 

çıkardığı işletim sistem nedir? 

a) Android  b) Pardus 

c) Windows  d) IOS 

 

12. Bütün e-posta adreslerinde kullanılan simge 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) ©    b) ☺ 

c) £   d) @ 



13. İnternet sitelerine girerken kullanılan programlara 

web tarayıcısı (browser)denir. 

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıda verilenlerden hangisi 

bir internet tarayıcısı değildir?  

 

a) Google Chrome 

b) Mozilla Firefox 

c) İnternet Explorer 

d) VLC Player  

 

14. Aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru değildir?  

 a) Google.com  

 b) Yandex.com 

 c) Twitter.com 

 d) Bing.com 

 

15. İnternet sitelerinde kullanılan bazı uzantılar sitenin 

türü hakkında bize bilgi verir. Örneğin “edu” uzantılı 

siteler Üniversiteler için kurulmuş olan sitelerdir. 

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki site uzantılarından 

hangisi devlet sitelerinde kullanılır? 

a) .com  b) .gov 

c) .org   d) meb.k12.tr 

 

16. Günümüzde en yaygın kullanılan arama motoru 

hangisidir? 

 

a)  Sosyal Medya 

b)  Google 

c)  Yaani 

d)  Android 

 

17. İnternetten bulduğumuz bir resmi bilgisayarımıza 

kaydetmek için aşağıdaki işlemlerden hangisini 

yapmalıyız? 

a)  Resmin üzerine çift tıklamalıyız. 

b)  Resmi düzenleye tıklamalıyız. 

c) Resmin uzantısını değiştirmeliyiz. 

d) Resmi Farklı Kaydet seçeneğine tıklamalıyız. 

 

18. Kaan YouTube üzerinden bir video izlemiş fakat 

videoyu beğenmemiştir. Bu videoya aşağıdaki 

yorumlardan hangisini yazması uygun değildir? 

  

a) Daha iyi olabilirdi.     

b) Ay ne bçm çıqmışsıın iqraenç 

  c) Beğenmedim 

  d) Görüntü kalitesi düşük olmuş. 

 

19. Enes kendi hazırladığı videoları bir kanalda 

paylaşmak istemektedir. Bunu yapabilmek için 

aşağıdaki paylaşım araçlarından hangisini kullanması 

uygun olur? 

 

a) Sosyal Medya (Twitter) 

b) Çoklu Ortam (YouTube) 

c) İşbirlikli Yazarlık (Vikipedi)  

d) Blog (Bloger) 

 

20. Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram gibi sosyal 

medya sitelerinde hangi davranış etik (doğru) değildir? 

 

a) Arkadaşımızın fotoğrafını veya videosunu 

yayınlamadan önce ondan izin almalıyız. 

b) Hakaret içeren yorumlar yapmamalıyız 

c) Özel bilgilerimizi hiç korkmadan 

paylaşmalıyız. 

d) Türkçe imla kurallarına dikkat ederek içerik 

paylaşmalıyız. 

 


