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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ SINAVA HAZIRLIK SORULARI                                                                Tarih: ____________ 

Bölüm 1 – Doğru - Yanlış 
 (D)(Y) Problem çözmek için öncelikle soruyu 

çok dikkatli okumalıyız. 

 (D)(Y) Balık kılçığı ile problemin nedenlerini 

belirleyerek analiz yapabiliriz. 

 (D)(Y) Sunu hazırlarken kullandığımız yazının 

boyutu önemlidir. 

 (D)(Y) Word’de sayfa kenarlığını ekle 

menüsünden oluşturabiliriz. 

 (D)(Y) Problem çözmede alt problemleri 

bulursak çözümü daha kolay yaparız. 

 (D)(Y) Word’de yazdığımız bir yazıda önemli 

yerlerin altına çizgi ekleyerek dikkat 

çekebiliriz. 

 (D)(Y) Word belgesi slaytlardan oluşur. 

 (D)(Y) Algoritmalar adım adım yazılır. 

 (D)(Y) Word’de cetvelle yazıların başlangıç 

yerini değiştirebiliriz. 

 (D)(Y) Powerpoint’de slaytların geçişlerine 

animasyon verebiliriz. 

 (D)(Y) Dosya → Kaydet seçeneği ile 

belgemizi kaydedebiliriz.  

 (D)(Y) Word’de hatalı bir yazı yazdığımızda 

bunu geri alamayız. 

 (D)(Y) Word’de hazırladığımız bir belgenin 

yazıcı çıktısını alabiliriz. 

 (D)(Y) Powerpoint slaytlarında arka fon açık 

renkse yazı da açık renk tercih edilmelidir. 

 (D)(Y) Powerpoint’de slayt gösterisine fon 

müziği veremeyiz. 

 (D)(Y) Word’de belgemize kapak sayfası 

ekleyebiliriz. 

 (D)(Y) Problem; çözülmesi gereken bir soru, 

durum veya aşılması gereken bir engel ya da 

ulaşılması gereken bir hedeftir. 

Bölüm 2 – Test 
1. Aşağıdaki programlardan hangisi Kelime İşlemci 

programı değildir? 
a) Word 
b) Google Dokümanlar 
c) Paint 
d) Libreoffice Writer 

2. Aşağıdakilerden hangisini sunum programında 
yapamayız? 

a) Hesaplama yapmak 
b) Slayt tasarımı uygulamak 
c) Resim eklemek 
d) Madde imi vermek 

3. Word belgemizde bilgisayarımızda bulunan bir 
resmi kullanmak istiyorsak hangi menü ve 
komutu kullanmalıyız? 

a) Giriş → Resimler 
b) Ekle → Resimler 
c) Giriş → Çevirimiçi Resimler 
d) Ekle → Çevirimiçi Resimler 

4. Word’de yazı yazılan bölüme ne denir? 
a) Cetvel 
b) Menü Çubuğu 
c) Başlık Çubuğu 
d) Yazım Alanı 

5. Aşağıdakilerden hangisi Problem Çözme 
aşalarıyla alakalı bir bilgi değildir? 

a) Nedenleri belirlemek 
b) Problemi tanımlamak 
c) Çözüm yolları belirlemek 
d) Problemi tanımlamadan çözüm geliştirmek 

6. Word’de ekranda cetvel nerede görülür? 
a) Sayfanın üst ve sağ kısmında 
b) Sayfanın üst kısmında 
c) Sayfanın sol kısmında 
d) Sayfanın üst ve sol kısmında 

7. Word’de yazı yazarken klavyeden Enter tuşuna 
basarsak ne olur? 

a) Paragraf başı yaparak bir alt satıra geçer 
b) Satır başına geçer 
c) Boşluk bırakır 
d) Yeni sayfaya geçer 

8. Powerpoint’te “Giriş” menüsünde aşağıdaki 
işlemlerden hangisi yer almaz? 

a) Animasyon 
b) Yazı Tipi 
c) Paragraf Hizalama 
d) Yeni Slayt 

9. Word’de yazının şeklini değiştirmek için ne 
yapmalıyız? 

a) Ekle  Yazı Tipi Bölüm 
b) Ekle  Paragraf Bölümü 
c) Giriş  Yazı Tipi Bölümü 
d) Giriş  Paragraf Bölümü 

10. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir sunu 
hazırlamak için önerilmez? 

a) Bütün yazılara ve resimlere animasyon vermek 
b) 6x6 kuralına uymak 
c) Renk tonuna dikkat etmek 
d) Önemli yerleri sıcak renklerle vurgulamak 



I. Deneme-Yanılma 
II. Neden-Sonuç ilişkisi kurma 
III. Algoritma oluşturma 

11. Yukarıdaki yöntemlerden hangileri problem 
çözme stratejisidir? 

a)  I – II        b) II – III      c) I – III      d) I – II – III 
 

12.  düğmesine basılırsa paragraf 
aşağıdakilerden hangisi gibi hizalanır? 

(a) (b) 
Bilgisayarda işlenen 

verilerin bir kısmı sabit 
kalırken bir kısmı ise 

değişebilir. 

Bilgisayarda işlenen 
verilerin bir kısmı sabit 

kalırken bir kısmı ise 
değişebilir. 

(c) (d) 
Bilgisayarda işlenen 
verilerin bir kısmı sabit 
kalırken bir kısmı ise 
değişebilir. 

Bilgisayarda işlenen 
verilerin bir kısmı sabit 
kalırken bir kısmı ise 
değişebilir. 

13. Aşağıda slayt görüntüsü ve bilgi eşleşmelerinden 
hangisi doğrudur? 

(a) Boş Slayt 

 
(b) Başlık Slaydı 

 
(c) Başlık + İçerik 

 
(d) Başlık + 2 İçerik 

 

14,15,16 numaralı sorular aşağıdaki paragraftan 
yardım alınarak cevaplanacaktır. 

Masa tenisi (pinpon), iki veya dört oyuncunun 
birbirlerine topu ileri geri olarak attığı ortasında ağ 
olan masanın üstünde oynanan bir oyundur.  

Top: çapı en az 40 mm olan bir küre olacaktır. 
Topun ağırlığı 2,7 g olacaktır.  

Ağın üstü, bütün uzunluğu boyunca oyun 
yüzeyinden 15.25 cm yükseklikte bulunacaktır. Raket, 
herhangi bir boyut, şekil ve ağırlıkta olabilir. Ancak 
tablası eğilmez, sert ve düz yüzeyli olacaktır.  

Masa üst yüzeyi, 274 cm uzunluğunda ve 152,5 cm 
eninde bir dikdörtgen olacak ve zeminden 76 cm 
yükseklikte yatay bir düzlemde bulunacaktır. 
14.  Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki 

eşleşmelerden hangisi doğrudur? 
a) Raketin sert olması – Sabit 
b) Raket boyutu – Değişken 
c) Topun ağırlığı – Sabit 
d) Hepsi 

15. Masa tenisi için aşağıdakilerden hangisi 
değişken bir değerdir? 

a) File yüksekliği 
b) Masanın boyutu 
c) Skor 
d) Topun ağırlığı 

16. Masa tenisi için aşağıdaki mantık ifadelerinden 
hangisi yanlıştır? 

a) 2 VEYA 4 oyuncu ile oynanır 
b) Top çapı >= 40mm olmalıdır 
c) File yüksekliği = 15,25cm olmalıdır 
d) Masa yüksekliği < 76 cm olmalıdır 

17. Aşağıdaki paragraflardan hangisinde madde imi 
verilmiştir? 

(a) (b) 
A. Bursa 
B. Ankara 
C. İstanbul 

 Bursa 
 Ankara 
 İstanbul 

(c) (d) 
1) Bursa 
2) Ankara 
3) İstanbul 

I. Bursa 
II. Ankara 

III. İstanbul 
18. Aşağıdakilerden hangisi bir problem durumu 

olmayabilir? 
a) Gece saat 1’de elektriklerin 30 dakika 

kesilmesi 
b) Proje ödevini kaybetmek 
c) Sizden borç alan kişinin bunu ödememesi 
d) Cüzdanın kaybolması 

19. Takdir Belgesi almak için Türkçe dersinin karnede 
en az 55,00 olması, not ortalamasının da 85,00 
olması gerekmektedir. Bu durumun bilgisayar 
kontrol cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) TurkceNotu >= 55,00 VEYA NotOrtlama >= 85,00 
b) TurkceNotu >= 55,00 VE NotOrtlama >= 85,00 
c) TurkceNotu <= 55,00 VE NotOrtlama <= 85,00 
d) TurkceNotu <= 55,00 VEYA NotOrtlama <= 85,00 



Bölüm 3 – Balık Kılçığı Analiz Sorusu /// Aşağıdaki Balık Kılçığına bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız: 

 

S1) Problem nedir? 

S2) Ana nedenleri yazınız. 

S3) Ana nedenlerdeki, alt nedenlere ekleme yapmak isteseydin neler yazardın? 

 

Bölüm 4 – Boşluk Doldurma /// Listelerde verilen terimleri aşağılarında bulunan bölümlerden uygun olan 
yere yazınız. 

Liste 1: Kaydet – Yazı Tipi – Sola Hizala – Kalın – Ortala – Çevirimiçi Resimler – Altı Çizili – Numaralandırma - Kes 

      Kaydet   

   

   

Liste 2:     <        >               <=           >=           =           <>           +         -             /               * 

75        60 
Eğer yazılı notun          50 ise 
başarılısın 

Suyun sıcaklığı          00 ise donma 
başlamıştır. 

82        105 
Radar kontrolünde hızın         82 
olmalı 

“Devam etmek istiyor musun?”       “E” 
cevap verilmişse programı sonlandır. 

20       5   =   4    (12    2)     5  = 11 165           23    =    142 

 

Talha’nın 
derslerinin 
çoğu zayıf 

Düzenli ders çalışmıyor 

Dersi Dinlemiyor 

Ödevlerini Yapmıyor 

Kurslara Katılmıyor 

Başka Şeylerle 
İlgileniyor 

Derste arkadaşlarıyla 
konuşuyor 

Katılmak istemiyor 

Vakti yok 

TV seyrediyor 

Dersi 
anlayamıyor 

Tabletle oyun 
oynuyor 

Konsantre 
olamıyor 



Bölüm 4 – 2 Şıklık Seçim /// İfadeler için 2 şıktan birini seç. 

İfade Listesi 

SA
Bİ

T 

D
EĞ
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KE

N
 

İfade Listesi 

SA
Bİ

T 

D
EĞ

İŞ
KE

N
 

Bir futbol takımını temsil eden renkler   Suyun kaynama sıcaklığı   

Ezan vakitleri   Q klavyede harf tuşlarının yerleri   

Marketten alabileceğiniz meyve suyu çeşitleri   Hava durumu   

Organlarımızın görevi   Teknik direktörün sahaya her maçta 
süreceği 11 futbolcu 

  

Slayt gösterisi için seçebileceğiniz tasarım   Voleybol filesinin bayanlar için 
yüksekliği 

  

Her hangi bir desten alınacak sınav notu   Spor ayakkabının tasarımı   

Soldaki elektrik devresinde Lamba’nın yanması için 
aşağıdaki mantık ifadelerinden hangileri doğrudur 
hangileri yanlıştır? 
(D)(Y) A1 açık VE A2 kapalı VE A4 kapalı 
(D)(Y) A1 kapalı VE A2 kapalı VEYA A3 kapalı VE A4 
kapalı 
(D)(Y) A1 kapalı VE A3 kapalı VE A4 kapalı 
(D)(Y) A1 kapalı VE A2 açık VEYA A3 açık VE A4 kapalı 
(D)(Y) A1 kapalı VE A2 kapalı VE A4 kapalı 
(D)(Y) A1 kapalı VE A3 kapalı VEYA A2 açık  

Bölüm 5 – Algoritmalar ///  
S1- Aşağıda “Kullanıcının girdiği 3 sayıyı toplayıp 
toplamını ekran yazan algoritma” için basamaklar 
karışık olarak verilmiştir. 1. Basamaktan itibaren bulup 
numaralandırınız. 

S2-Windows sistemli bilgisayar için “kullanıcı şifresi 
bulunan bir bilgisayarın açılışı” algoritmasını yazınız. 

___. Adım: Sayi3 için değer gir  

___. Adım: Ekrana Sonuç’u yaz  

___. Adım: Başla  

___. Adım: Sayi2 için değer gir  

___. Adım: Sonuç = Sayi1+Sayi2+Sayi3  

___. Adım: Bitir  

___. Adım: Sayi1 için değer gir  

S3- Aşağıdaki Angry Bird ekranları için algoritma yazınız. (ilerle – sağa dön – sola dön) ///Kaynak:code.org 

  
 
 
 

Hazırlayan: Seçil GÖKÇE 


