
  

 

3.SINIF 
HAYAT BİLGİSİ 

 
***Boşlukları Tamamlayalım*** 

 
çabuk kitaplar teknoloji internettir bilgi 

teknolojisi 

zaman ansiklopedi kılavuzlarını dergi sözlüğe 

 Bilgileri alfabetik sıraya göre yayınlayan kitaplara 

………………………denir. 

 Genellikle aylık, on beş günlük ya da haftalık gibi belli 

zaman aralarıyla yayımlanan süreli yayınlara…………… denir. 

 Hesap makinesi işlemlerde bize ……………..kazandırır. 

 Bir kelimenin anlamını araştırmak için ………………..bakarız. 

 Bilgiye ulaşmamızı sağlayan teknolojik araçların tümüne 

……………………………… denir. 

 Bilgi teknolojisi, bilgiye daha ……………….ulaşmamızı sağlar. 

 Bilgiye en kolay ulaşma yeri…………………………...  

 Teknolojik eşyaları kullanırken kullanma……..........dikkatlice 

okumalıyız. 

 ……………………en iyi dostumuzdur. 

 …………………..sayesinde bilgiye daha kolay ulaşıyoruz. 

***Doğru mu? Yanlış mı?*** 

(   ) Bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. 

(   ) Önceleri bilgiye ulaşmak için kütüphanelere gidilirdi.  

(   ) Kursa giderek daha iyi bilgisayar kullanıcısı olabiliriz. 

(   ) Eskiden tek bilgi kaynağı kitaplardı. 

(   ) Bilgiye ulaşmanın birçok yolu vardır. 

(   ) Bilgisayarlardan internete bağlanarak çok rahat bir şekilde 

bilgilere ulaşabiliriz. 

(   ) Teknolojik ürünleri dikkatli kullanmalıyız. 

(   ) Araştırma yaptıktan sonra bilgisayarı kuralına uygun 

kapatmalıyız. 

(   ) Okullarımız geçmişe göre teknolojik bakımdan daha da 

ilerledi. 

(   ) Günümüzde akıllı tahta ve bilgisayar kullanıyoruz.  

(   ) Kitaplar en iyi arkadaş ve dostlarımızdır. 

(   ) Projeksiyon eğitimde kullanılan bir araç değildir. 

 (   ) Teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. 

 (   ) Fotokopi makinesini kullanmadan önce yönergeye dikkat 

etmeliyiz. 

 

 

 

***Test*** 
1. Aşağıdakilerden hangisi bilgiye 

ulaşırken teknolojiyi kullanmaya 
örnektir? 

A. Ansiklopediden bilgi aramak.          

B. Müzik dinlemek.  

C. İnternette araştırma yapmak.         

2. ………………… bilgi teknolojilerinde 

kullanılan araçlardandır. 

Yukarıdaki cümlede boşluk bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilemez? 

A. Bilgisayar     

B. Tepegöz      

C.Kalem 

3. Bilgi teknolojilerinin kullanımı ile 

ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur? 

A.  Bilgiye kısa sürede ulaşmayı sağlar.                     

B.  Yönergeler bilgiye ulaşmayı 
zorlaştırır. 

C.  Gereksiz zaman kaybına neden olur. 

4. Ali öğretmeninin verdiği ödev için 

bilgisayardan araştırma yaptı, araştırma 
sonuçlarını deftere yazdı. Yazıcıdan 
çıkardığı görsellerle ödevini süsledi. 

Ali teknolojik araçlarının hangilerini 
kullanmıştır? 

A. Bilgisayar- Kalem 

B. Bilgisayar- Defter 

C.  Bilgisayar-Yazıcı 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A. Teknoloji sayesinde bilgiye daha kolay 
ulaşırız.                        

B. Teknolojik ürünlerin hiçbir zararı 
yoktur. 

C. Kitaplar bizim en iyi arkadaşımızdır.                          

 


