
ALİ ALTIPARMAK ORTAOKULU 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR 

1. DÖNEM 2. DEĞERLENDİRME SORULARI 

Adı Soyadı:    Sınıfı: 

 

1.  Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek, 

orada kalmaya devam etmek, bilişim sisteminden 

izinsiz veri kopyalamak, sistemi erişilmez kılmak ve 

çalışmaz hale getirmek aşağıdakilerden hangisini 

ifade eder? 

a) Şifre Güvenliği 

b) Telif Hakkı 

 c) Bilgi güvenliği 

 d) Bilişim suçları 

 

Ekrem: Youtube’a yüklediğim bir videonun altına birkaç 

kişi küfür içeren yorumlar yazmış. Ne yapacağımı 

bilmiyorum. 

2. Hangi arkadaşının verdiği cevap Ekrem’e verilecek 

internet etiğine uygun bir tavsiyedir? 

a) Fuat: Biz de ona küfredelim. 

b) Sedat: Şifresini kırarak sosyal medya hesaplarının ele 

geçirelim. 

c) Muharrem: Onun istemediği bir fotoğrafını 

yayınlayalım herkes ona gülsün. 

d) Osman: Kişiyi engelleyerek bu kişiyi şikâyet edelim. 

 

3. Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram gibi sosyal 

medya sitelerinde hangi davranış etik (doğru) 

değildir? 

 

a) Arkadaşımızın fotoğrafını veya videosunu 

yayınlamadan önce ondan izin almalıyız. 

 

b) Hakaret içeren yorumlar yapmamalıyız 

 

c) Özel bilgilerimizi hiç korkmadan paylaşmalıyız. 

 

d) Türkçe imla kurallarına dikkat ederek içerik 

paylaşmalıyız. 

 

4. İnternet üzerinden gönderilen elektronik mektuba 

ne denir. 

 a) spam  b) www 

c) e-posta  d) İnternet 

 

4. İnternete bir kablo ihtiyacı olmadan radyo frekansı 

kullanarak bağlanmamız sağlayan ağ sistemine ne 

denir. 

a) yerel alan ağı 

b) bilgisayar ağı 

c) geniş alan ağı 

d) kablosuz ağ 

5. Bilgisayarların telefon hattı üzerinden internete 

bağlanmasını sağlayan elektronik cihaza ne denir. 

a) Modem 

b) Telefon Hattı 

c) Kablosuz Ağ 

d) Ağ Kartı 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarını 

kullanma nedenlerimizden değildir? 

a) Maliyeti arttırmak 

b) Yazıcı Paylaşımı 

c) Dosya Paylaşımı 

d) İletişim Kurmak 

 

7. İnternette yazdığımız sözcüklerin geçtiği tüm web 

sitelerini listeleyen ve bilgiye hızlı ulaşmamızı 

sağlayan web sitelerine ne denir? 

a) Sosyal medya 

b) Forum 

c) Arama motoru 

d) Blog 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru 

değildir?  

 

a) Google.com 

b) Yandex.com 

c) Gmail.com 

d) Bing.com 

9. Aşağıdaki sitelerden hangisi kâr amacı olmayan bir 

kuruluşa aittir? 

a) www.a101.com.tr 

b) www.google.com.tr 

c) www.yesilay.org.tr 

d) www.ahaber.com.tr 



11. Bütün e-posta adreslerinde kullanılan simge 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) ©    b) ☺ 

 

c) £   d) @ 

 

12. İnternette, isteğimiz dışında aldığımız, kimin 

gönderdiği belli olmayan çoğunlukla reklam yapmak 

ya da bilgisayarlara virüs bulaştırmak amacıyla 

gönderilmiş e-postalara ne denir? 

a) E-mail  b) Spam 

c) Forward  d) Reply 

 

13. İnternette bir sitenin aktif olarak çalışması ya da 

kişilerin internette ulaşabilir olması durumuna ne 

denir? 

a) Hosting   b) Siber 

c) Çevrim içi / Online  d) Çevrim Dışı / Offline 

 

14. Güçlü şifre oluşturmamız işin aşağıdaki 

kurallardan hangisi yanlıştır?  

 

a) Şifremiz en az 8 basamaklı olmalıdır.  

b) Tamamı sayılardan olmalıdır.  

c) İçerisinde büyük ve küçük harf bulundurmalıdır.  

d) İçerisinde özel karakter bulundurmalıdır.  

 

15. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha 

güçlü bir parola örneğidir?  

 

a) 123456789 

b) abcdefgh1  

c) Ahmet123  

d) b1R0L-78aY* 

 

16. E-Devletin internet sitesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) www.turkiye.gov.tr 

b) www.google.com 

c) www.alialtiparmakoo.meb.k12.tr 

d) www.meb.gov.tr 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydaları 

arasında yer almaz? 

 

 a) Zamandan kazanç sağlanacaktır. 

 b) Maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır. 

c) Memnuniyet artacaktır.  

d) Kâğıt bağımlılığı ve kullanımı artacaktır. 

 

18. Aşağıdakilerden hangisini E-Devletin sağlık 

alanında sağladığı kolaylıklardan değildir?  

 

a) İnternetten randevu alarak zaman tasarrufu 

yapabiliriz. 

b) Doktorumuzla görüntülü arama yaparak 

görüşebiliriz. 

c) Aile Hekimimizi öğrenebiliriz.  

d) Daha önce verilen reçetelere ulaşabiliriz. 

 

 

19. Aslı hazırladığı sunuya resim ekleyerek 

görselleştirmek istemektedir.  

Aslı'nın sunumuna ekleyeceği dosya aşağıdakilerden 

hangisi olabilir?  

 

a) kedi.doc   b) kedi.mp3  

 

c) kedi.jpg   d) kedi.exe 

 

20. Aşağıdaki dosya boyutlarından hangisi 

diğerlerinden daha büyüktür? 

a) 100 KiloByte 

b) 1000 MegaByte 

c) 5 GigaByte 

d) 1 TeraByte 
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