
5. Sınıf Dijital Vatandaşlık

1. Bilişim Teknolojileri dersinde öğretmen siber
tuzaklardan korunma yollarından bahsetmiştir. Sizce
bu konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemiş
olamaz?

Oyun oynamak için üyelik isteyen siteleri
dikkatlice incelemelisin.

A)

Şüpheli bulduğun e-postaları tıklayıp gönderen
kişiye cevap vermelisin.

B)

Açılır pencerelerle (pop-up) gelen yarışma ve
anketlere katılmamalısın.

C)

İnternette kimlik bilgilerini isteyen sitelere karşı
dikkatli olmalısın.

D)

2. “FATİH projesi ile eğitim-öğretimde teknolojiyi daha 
çok kullanarak daha başarılı bireyler yetiştirmek 
hedeflenmiştir.”
Buna göre FATİH projesi dijital vatandaşlığın 
hangi boyutu ile daha çok ilgilidir?

A) Dijital Ticaret

B) Dijital Etik

C) Dijital Okuryazarlık

D) Dijital Kanun

3. Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet'in yararları 
arasındadır?

A) Zamandan kazanç sağlar.

B) Maliyet artar, verimlilik azalır.

Abonelik ücreti çok yüksektir.C)

Vatandaşlık İşlemlerini E-Devlet'ten yapmak zor
ve yavaştır.

D)

4. Aşağıdakilerden hangisi e-devlet kullanıcısı ve dijital
vatandaş olmanın sağladığı faydalardan değildir?

Zamandan kazanç sağlanır.A)

Maliyetler düşer ve memnuniyet artar.B)

Kağıt kullanımı azalır.C)

Bilgisayar bağımlılığı oluşturur.D)

5. Aşağıdakilerden hangisi dijital vatandaştan beklenen
bir davranış türü değildir?

İnternet üzerinden tanımadığı insanlarla iletişim
kurar.

A)

Teknolojiyi doğru ve kurallarına uygun kullanır.B)

Bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken ahlaki
kurallara önem verir.

C)

Diğer insanları teknolojiyi doğru kullanmaya
teşvik eder.

D)

6. Ülkemizde kullanılan, birçok devlet kurumuna ait olan 
işlemleri kolay bir şekilde yapmamı sağlayan e-devlet 
sitesi hangisidir?

A) edevlet.com.tr

B) e-devlet.gov.tr

C) turkiye.gov.tr

D) turkiye.com.tr

7. Vatandaşlarımızın çeşitli resmi işlerini internet 
üzerinden güvenli bir şekilde yapmalarını sağlayan 
uygulamanın adı nedir?

A) e-belge

B) e-blog

C) e-devlet

D) e-store

8. Aşağıdaki adreslerden hangisi notlarımızı 
öğrenebileceğimiz, devamsızlıklarımızı takip 
edebileceğimiz ve bunlara benzer bir çok işlemi 
yapabileceğimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olan web 
sayfasıdır?

A) okul.meb.gov.tr

B) notlarım.com

C) e-okul.com.tr

D) e-okul.meb.gov.tr
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9. İnternet üzerinde bir kimsenin sürekli başkalarına 
hakaret etmesi, kötü sözler kullanması, tehdit etmesi 
çok kötü bir davranıştır. Bu kötü davranışları yapan 
kimselere ne ad verilir?

A) Siber Zorba (Dijital Zorba)

B) Dijital Vatandaş

C) Hırsız

D) Bilgisayar okuryazarı

10. Aşağıdakilerden hangisi dijital vatandaşlıkta
kullanılan resmi site değildir?

e-kursA) ebaB) e-gazeteC) e-okulD)

11. Web sitelerinde oluşturulan hesaplar aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?

HesapA)

KayıtB)

KimlikC)

Dijital KimlikD)

12. Tüm resmi kurumların elektronik ortamda hizmetlerini 
paylaştıkları ortak platformun adı nedir?

A) E-okul

B) E-devlet

C) E-sağlık

D) E-banka

13. E-devlet şifresi nereden alınır?

BankaA)

PTTB)

BelediyeC)

KaymakamlıkD)

14. E-devlet, e-okul, e-mail, e-randevu kavramlarında 
geçen " e " harfi neyi ifade etmektedir?

A) Eğitim

B) EBA

C) İnternet

D) Elektronik

15. Aşağıdakilerden hangisi e-devlet hizmetlerinden
değildir?

Yeni Kimlik Kartı BaşvurusuA)

E-MailB)

Soyağacı SorgulamaC)

Diploma BilgileriD)
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