Ali Altıparmak Ortaokulu ve İHO
Bilişim Dersi 1. Dönem 2. Değerlendirme
Soruları
Adınız Soyadınız:
Sınıfı:
1. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir
birey ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel
tarzda zarar verme davranışlarına ne denir?
a) Güvenlik Duvarı
c) Siber zorbalık

b) Siber kavga
d) e- devlet uygulamaları

2. Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin
almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyasına
ne denir?
a) Beta
c) Korsan

b) Lisanslı
d) Demo

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. “Umut bilişim dersinde öğrendiği sunum yapma
programı ile ilgili eğitici videolar çekmekte ve bu
videoları kendisine ait bir kanalda paylaşarak para
kazanmak istemektedir.” Umut Aşağıdaki hangi
platformu kullanarak bu isteğini
gerçekleştirebilir?
a) İnstagram
c) Whatsapp

b) Youtube
d) Vikipedi

6. E-Devletin web site adresi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) www.turkiye.gov.tr
b) www.devletim.gov.tr
d) www.turkiye.com.tr
d) www.elektronikdevlet.gov.tr
7. 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.
8. Aşağıdakilerden hangisini E-Devletin sağlık
alanında sağladığı kolaylıklar arasında sayamayız?
a) İnternetten randevu alarak zaman tasarrufu
yapabiliriz.
b) Doktorumuzla görüntülü arama yaparak
görüşebiliriz.
c) Aile Hekimimizi öğrenebiliriz.
d) Daha önce verilen reçetelere ulaşabiliriz.
9. “Umut Aras internetten bulduğu Gece Gölgenin
Rahatına Bak isimli video klipi sahibinden izin
almadan Youtube kanalına yüklemiştir, bir süre
sonra Youtube bu videoyu yayından kaldırmıştır.”
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Kıskanan kişilerin şikâyet etmesi
b) Video içinde küfür bulunması
c) Telif hakkı kurallarına uymaması
d) Videoyu kimse beğenmediği için
10. İnternete bağlanmayı sağlayan donanım nedir?
a) Kasa
c) Modem

b) Monitör
d) Mause

5. Berna yaptığı ödevine resim koyarak
görselleştirmek istemektedir. Berna’nın ödevine
ekleyeceği dosya aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11. Güçlü şifre oluşturmamız işin aşağıdaki
kurallardan hangisi yanlıştır?

a) Kelebek.pdf
c) Kelebek.jpg

a) Şifremiz en az 8 basamaklı olmalıdır.
b) Tamamı sayılardan olmalıdır.
c) İçerisinde büyük ve küçük harf bulundurmalıdır.
d) İçerisinde özel karakter bulundurmalıdır.

b) Kelebek.avi
d) Kelebek.txt

12. Teknoloji hayatımızı her açıdan etkilemektedir.
Sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada
paylaşma isteği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nomofobi
c) Hayalet titreşim

b) Selfitis
d) Siberkondri

13. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin interneti ile
ortaya çıkan bir teknolojidir?
a) Radyo
b) Akıllı ev Teknolojileri
c) TV
d) Fotokopi Makinesi

18. Tuğçe fotoğraf çekmeyi çok seviyor ve
fotoğraflarını internete yükleyip İnternet üzerinden
satmaktadır. Diğer kişilerin fotoğrafını izinsiz
kullanılması istememektedir. Kitap yazarak para
kazanan Yazar Ali ise korsan olarak bu fotoğrafı
internetten indirip kitaplarında kullanmaktadır.
Ali aşağıdaki ihlallerden hangisini yapmıştır.
a) Sınır ihlali
b) Emniyet şeridi ihlali
c) Kural ihlali
d) Telif Hakkı ihlali
19. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha
güçlü bir parola örneğidir?

14. Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır?
a) Sen Olsan Bari.jpg
b) Cumali Ceber.avi
c) Bizim Hikaye.mp3
d) Gece Gölgenin Rahatına Bak.doc
15. Aşağıdakilerden hangisi Tübitak tarafından
geliştirilen yerli ve milli işletim sistemimizin adıdır?
a) Windows 10
b) Linux
c) Android
d) Pardus
16. Kaan YouTube üzerinden bir video izlemiş fakat
videoyu beğenmemiştir. Bu videoya aşağıdaki
yorumlardan hangisini yazması uygun değildir?
a) Daha iyi olabilirdi.
b) bu ne bçm video çok iğrenç olmş
c) Beğenmedim
d) Görüntü kalitesi düşük olmuş.
17. Hangisi bilgisayar oyunlarının olumsuz
özelliğidir?
a) El-göz koordinasyonunu geliştirir.
b) Bireyleri yalnızlığa sürükleyebilir
c) Düşünme ve strateji becerilerini geliştirir.
d) Beyin jimnastiği yapmamıza yardımcı olur.

a) 123456789
b) abcdefgh1
c) Ahmet123
d) b1R0L-78aY*
20. Bir eserin telif haklarıyla korunduğunu izinsiz
kopya edilemeyeceğini belirten simge
aşağıdakilerden hangisidir?

©
b) £
a)

c)
d)

@

