
3. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS BİLGİLERİ 
 
 

ÜNİTE 1 : BİLGİSAYARA GİRİŞ 

1. Bilgisayarın günlük yaşamımızdaki öneminin bilgisi 

2. Bilgisayarın tarihçesi bilgisi  

3. Bilgisayarın sağlıklı kullanımı bilgisi  

4. Kullanıcının sağlığı bilgisi 

5. Temel bilgisayar terimleri bilgisi 

6. Bilgisayarın fonksiyonel yapısını ve nasıl çalıştığını anlayabilme 

7. Klavyeyi tanıma, klavyede özel ve fonksiyon tuşlarını amaçlarına uygun kullanabilme 

 

ÜNİTE 2 : İNTERNET  

1. İnternete ulaşabilme. 

2. Web sayfalarında hareket edebilme. 

3. İnternet gezgini programını kullanabilme. 

4. Elektronik posta gönderip alabilme 

5. Proje yapabilme 

 

ÜNİTE 3 : İŞLETİM SİSTEMLERİ 

1. Yazılımın önemini kavrayabilme 

2. İşletim Sistemlerini açıklayabilme 

3. Windows işletim sistemi ile ilgili temel kavramlar bilgisi. 

4. Windows ortamında çalışabilme 

5. Windows’u ayarlayabilme ve eklenti yapabilme 

6. Windows ortamında dosya ve klasör işlemlerini yapabilme 

7. Virüs ve antivirüs progarmlarını tanıyabilme 

 

ÜNİTE 4 : TASARIM PROGRAMLARI 

1. Bir tasarım programının ne amaçla kullanıldığını açıklayabilme. 

2. Bir tasarım programında komutları işlevlerine uygun olarak kullanabilme. 

3. Bir tasarım programında çeşitli çizim araçlarını işlevlerine uygun olarak kullanabilme. 

4. Bir tasarım programında yaratılan bir dosyayı basabilme. 

5. Bir tasarım programında özgün çalışmalar yapabilme. 

 

ÜNİTE 5 : KELİME İŞLEM PROGRAMI 

1. Bir kelime işlem programının ne amaçla kullanıldığını açıklayabilme. 

2. Pencere elemanlarını tanıyabilme. 

3. Ekran tiplerini tanıyabilme. 

4. Bir kelime işlem programında harf ve sayı tuşlarını kullanarak yazı yazabilme ve özel tuşları bu 

program içindeki işlevlerine uygun olarak kullanabilme. 

5. Bir kelime işlem programında menü ve altmenü komutlarını işlevlerine uygun olarak kullanabilme. 

6. Bir kelime işlem programında sayfanın ve yazının biçimini değiştirebilme.  

7. Bir kelime işlem programında yazının yanısıra resim ve grafikleri kullanabilme 

8. Bir kelime işlem programında yaratılan bir dosyayı basabilme. 

9. Proje yapabilme 

 

ÜNİTE 6 : SUNU PROGRAMLARI 

1. Ses, görüntü, metin ve hareket gibi değişik medya öğelerinin kullanarak bir multimedya sunu 

geliştirebilme 

2. Yeni bir sunuya başlayabilme. 

3. Bir sunum programında menü ve altmenü komutlarını işlevlerine uygun olarak kullanabilme.  

4. Animasyon özelliklerini kullanarak sunuyu canlandırabilme.  

5. Proje yapabilme 


