
A) Aşağıdaki test sorularından doğru olan şıkkı
işaretleyiniz. (5 x 16=80 puan)
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1. Yukarıdaki url ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) www ifadesi internet ağını ifade eder.
B) 2 numaralı ifade web sayfasının alan adıdır.
C) “gov” uzantısı, web sayfasının bir üniversiteye ait
olduğunu belirtir.
D) 4 numaralı alandan web sayfasının Türkiye’ye ait olduğu
anlaşılmaktadır.

3. İnternet sayfalarına girmemizi sağlayan Google Chrome,
İnternet Explorer vb. yazılımlara genel olarak ne ad verilir.

A) İnternet Tarayıcısı
B) Kelime İşlemci
C) Modem
C) Mesajlaşma Uygulaması

5. Arama motorları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Aradığımız bir bilgiyi İnternetteki sayfalardan bulup
listeler.
B) Bazı arama motorlarında mikrofon ile sesli arama
yapılabilir.
C) Arama sonuçlarında çıkmasını istemediğimiz kelimelerin
başına eksi (-) işareti koyabiliriz.yazilihocam.com
D) Tüm arama motorları aynı sonuçları bulur.

7. İnternette yaptığımız araştırmalarla ilgili hangisi
doğrudur?

A) İnternette bulduğumuz her bilgi doğrudur.
B) İnternetteki bilgileri kaynak göstermeden kullanabiliriz.
C) Birden fazla kaynaktan araştırma yaparak daha doğru
sonuçlara ulaşabiliriz.
D) Arama motorunda bulduğumuz sonuçlardan ilk sıradaki
sonuç en doğrusudur.

9. Paint programında bulunan yandaki araç

ile ne yapılır?

A) Kapalı bir alan boyanır B) Fırçalama işlemi yapılır           

C) Kopyalama yapılır D) Yapıştırma işlemi yapılır

1. Ders kitaplarına internet ortamında erişmek
2. Ulusal ve yerel dergileri okumak
3. Ders tekrarları ve konu çalışması
4. Deneme, alıştırma test soruları çözmek

5. Okuldaki yazılı sınav notlarımızı öğrenmek

2. EBA’yı kullanarak yukarıdakilerden hangilerini
yapabiliriz?

A) 1-3-5
B) 1-2-3-4
C) 2-3-4-5
D) 1-2-3-4-5

4. Hangisi sanal ortamda iletişimin olumlu etkisidir?

A) İnsanları gerçek yaşamdan kopmaya itmektedir.
B) Paylaşacağımız bilgiyi çok fazla kişiye kolayca iletebiliriz.
C) Yüz yüze iletişimin azalmasına neden olmaktadır.
D) Bilgi kirliliği ortaya çıkmaktadır. Yazilihocam.com

6. E-posta adresleri ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Kullanıcı adımızda ç,ş,ğ gibi Türkçe karakterler
kullanabiliriz.
B) E-posta hesabı oluşturmak için bir yaş sınırlaması yoktur.
C) Ctrl tuşu yardımıyla e-posta adresindeki @ işaretini
yazarız.
D) İnternetteki birçok hesabımıza e-posta adresimiz ve
şifremizle giriş yaparız.

8. Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı

kolaylıklardan değildir?

A) Gönderim için zaman ve yer sınırı yoktur.

B) Hızlıdır, gönderildiği an karşı tarafa ulaşır.

C) Güvenlidir. E-posta iletilmediğinde size bildirilir.

D) Sadece metin türünde dosyalar gönderilebilir.

10. Görüntü dosyaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Bitmap resimler piksellerden oluşur.

B) Vektör çizimler çeşitli şekillerin matematiksel ifadelerle

oluşturulması ile meydana gelir.

C) Bitmap resimler büyütüldüklerinde bozulma olmaz.

D) Vektör resimleri büyüttükçe görüntü kalitesi bozulmaz.
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11. Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci programı
değildir?

A) Microsoft Office Word B) Libre Office Writer
B) Google Dokümanlar D) Paint

12. Çevrimiçi kelime işlemci programları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalıştırılabilir.
B) Birden fazla kişi farklı yerde olsa bile aynı belge üzerinde
ortak çalışmalar yapabilir
C) Oluşturulan dosyaya internet olan her cihazdan erişilebilir.
D) Oluşturulan dosya, bulut hesabında depolanıp
başkalarıyla paylaşılabilir.

13. Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci dosyasıdır?

A) bilişimciruh.jpg
B) bilişimciruh.docx
C) bilişimciruh.mp4
D) bilişimciruh.mp3

14. Kelime işlemci programında bir metni aramak için hangi 
araç kullanılır?yazilihocam.com

A) B) C) D)

https://www.sorubak.com 

15. Kelime işlemci programında bulunan

yandaki komutlar ne amaçla kullanılır?

A) Boş sayfa - şekil ekler B) Resim - şekil ekler

C) Tablo - grafik ekler D) Resim - simge ekler

16. Kelime işlemci programında oluşturulan bir belgenin
çıktısını almak için hangi komutu kullanırız?

A) Ekle sekmesinden Tablo komutunu
B) Dosya sekmesinden Kaydet komutunu
C) Dosya sekmesinden Yazdır komutunu
D) Sayfa düzeni sekmesinden Boyut komutunu

B) Aşağıda bulunan numaralandırılmış düğmelerin kutuda
yer alan görevlerini yazınız. (2 x 6=12 puan)

İtalik Yazı rengi Altı çizili Kalın 

Yazı Tipi Yazı boyutu  Yapıştır Kes 

1 …………………………………….……. 

2 …………………………………….……. 

3 …………………………………….……. 

4 …………………………………….……. 

5 …………………………………….……. 

6 …………………………………….……. 

C) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tablodaki uygun

kelimeler ile doldurunuz. (1 x 8=8 puan)

1. ....................... tuşu, yazıları geriye (sola) doğru silmek için

kullanılır. 

2. ....................... tuşu ile birlikte yandaki tuşu

kullanarak soru işaretini yazabiliriz. 

3. ....................... tuşuna bastığımızda yazılar sürekli büyük

harflerle yazılır. 

4. ....................... tuşu ile birlikte C tuşuna basarak

kopyalama yapabiliriz. 

5. ....................... tuşu, yazı yazarken alt satıra geçmek için

kullanılır. 

2          3     4  5     6 

Sınav süresi bir ders saatidir. Başarılar… 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 

Öğretmeni


