
 
 

 
 
 
 

Bilginin bir göndericiden bir alıcıya 

aktarılma sürecine …………………….. denir.  

1)Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden 

hangisinin gelmesi uygundur?  

a)Bilgi  

b)İletişim  

c)Teknoloji  

d)Bilgi ve İletişim Teknolojileri  
 
İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği veya 
uygulamaya koyduğu her türlü faydalı, 
faydasız veya zararlı alet ve araçlardır.  
 
 2) Yukarıda tanımı yapılan terim 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a)Bilgi  

b)İletişim  

c)Teknoloji  

d)Bilgi ve İletişim Teknolojileri  
 
 
 3) Aşağıdakilerden hangisi görsel bilgi ve 
iletişim araçları arasında yer almaz?  
 

a)Televizyon  

b)Akıllı Telefon  

c)Radyo  

d)Bilgisayar  
 
 4) Aşağıdakilerden hangisi işitsel bilgi ve 
iletişim araçları arasında yer almaz? 
  
a)Mp3 Çalar  

b)Ev Telefonu  

c)Radyo  

d)Navigasyon  
 
 5) Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve basılı 
bilgi ve iletişim araçları arasında yer 
almaz?  
 
a)Yazıcı         b)Gazete  

c)Kitap         d)Afiş  

 

 
 
 
 
 
 
 6) Aşağıdakilerden hangisi Bilgi 
Teknolojilerinin amaçlarından değildir?  
a)Hayatımızı zorlaştırmak  

b)Bilgiye kolay ulaşmayı sağlamak  

c)Hızlı haberleşmeyi sağlamak  

d)Hayatımızı kolaylaştırmak  
 
7) Aşağıdakilerden hangisi Bilgi 
Teknolojilerinin zararlarından olamaz?  
a)Bağımlılık yapabilir.  

b)Asosyal yapabilir.  

c)Sağlık sorunlarına sebep olabilir.  

d)Zamandan tasarruf sağlayabilir.  
 
•Akıllı tahtalar  
•E-Okul  
•EBA  
8) Yukarıdaki maddeler incelendiğinde bu 
alanları BİT’in kullanım alanlarından 
hangisinin içerisine alabiliriz?  
 
a)Sağlık  

b)Bankacılık ve alışveriş  

c)İletişim  

d)Eğitim  
 
•Skype     •Tango       •E-Mail  
 
9) Yukarıdaki maddeler incelendiğinde bu 
alanları BİT’in kullanım alanlarından 
hangisinin içerisine alabiliriz?  

a)Güvenlik  b)Ulaşım  

c)İletişim  d)Üretim Sanayi  

 

•Buz Devri  
•Ejderhanı nasıl eğitirsin?  
•Arabalar 2  
10) Yukarıdaki maddeler incelendiğinde bu 
alanları BİT’in kullanım alanlarından 
hangisinin içerisine alabiliriz.  

a)Mühendislik ve Mimarlık  

b)Sinema Animasyon  

c)Günlük Yaşam  

d)Eğitim  

 



•Hepsiburada.com  
•Gittigidiyor.com  
•Sahibinden.com 
 11) Yukarıdaki maddeler incelendiğinde 
bu alanları BİT’in kullanım alanlarından 
hangisinin içerisine alabiliriz.  
 
a)Bankacılık ve alışveriş  

b)Sinema Animasyon  

c)İletişim  

d)Ulaşım  
 
12) Bilgisayarla ideal çalışma ortamında 
bazı kurallar vardır. Aşağıdakilerden 
hangisi bu kurallardan değildir?  
 
a)Ekranın üst kenarı göz hizasında olmalı  

b)Ayaklar tamamen yere veya bir ayaklığa 
basıyor  

c)Bacaklar yere paralel olmamalı  

d)Bilekler eğik olmamalı  
 
13) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar 
kullanırken yapılan yanlış bir harekettir?  
 
a)Gözler monitörün üst kısmı ile aynı 
hizada olmalıdır.  

b)Ekrana yakından bakılmalıdır.  

c)Çok karanlık ortamda çalışılmamalıdır.  

d)30 dk kullandıktan sonra mola 
verilmelidir.  
 
14) Monitöre yakından bakmak en çok 
hangi bölgemizi olumsuz etkiler?  
 
a)Sırt  

b)Göz  

c)Boyun  

d)Kulak  
 
15) Farenin dirsek hizasından alçakta 
veya yüksekte olması en çok hangi 
bölgemizi olumsuz etkiler?  
 
a)Sırt  

b)Göz  

c)Bilek  

d)Kulak  
 

 

 16)Aşağıdakilerden  hangisi teknolojinin 

zararlarından biri değildir? 

 a)  Gözlerimizi bozar        

 b) Radyasyon saçarlar 

 c)  Psikolojimizi bozar       

 d) Hayatımızı kolaylaştırırlar 

17.  Aşağıdakilerden hangisi işitsel bilişim 

teknolojisi araçlarındandır? 

 

 a) mp3 player  

 b) Gazete      

 c) Afiş          

 d) Broşür 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi   görsel   
Bilişim    Teknolojisi araçlarındandır? 
 
a) Gazete       b)  Televizyon     
c)  Radyo          d) Kulaklık 
 
19)Aşağıdakilerden hangisi Bilgi ve 

İletişim Teknolojilerinin amaçlarından 

değildir?   

                 

a) Bilgiye zor ulaşmayı sağlamak  

b) Maliyeti azaltırlar.           

c)  Hayatımızı kolaylaştırırlar.          

             d) Zaman tüketimini azaltırlar. 

 

20) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar 

başında otururken dikkat etmemiz 

gereken davranışlardandır? 

 

a) Ekrana çok yakından bakmalıyız.              

b) Dik oturmalıyız.   

             c)  Hiç mola vermeyebiliriz.                                               

               d) sıkıştırılmış dosya 
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