
Araştırma

1. Ayşe, internette arama motorunu kullanarak İstiklal
Marşımızın şairi olan Mehmet Akif Ersoy’un hayatını
araştırmak istiyor. Bu aramayı yaparken Mehmet Akif
Ersoy isminin de ayrılmasını istemeyen Ayşe arama
motoruna ne yazmalıdır?

+Mehmet +Akif +ErsoyA)

“Mehmet Akif Ersoy”B)

Mehmet Akif Ersoy ++C)

Mehmet Akif ErsoyD)

2. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri arama
motorlarına örnek verilebilir?
I. yandex.com
II. meb.gov.tr
III. google.com

I-IIA)

II-IIIB)

I-IIIC)

Yalnızca IIID)

3. Hatice Hanım akşam yemeği yapmak istemektedir.
Arama motoruna, Yemek tarifi +havuç +tavuk -
domates yazan Hatice Hanım arama motorunda neyi
aramıştır?

Tavuklu yemek tariflerini aramıştır.A)

Yemek tariflerini aramıştır ama aradığı sitelerde
havuç ve tavuk kelimelerini geçmesini istemiş
ancak domates kelimesinin geçtiği siteleri
istememiştir.

B)

Tavuklu, domatesli ve havuçlu yemek tariflerini
aramıştır.

C)

Domatesli yemek tariflerini aramıştır. Ancak
aradığı sitelerde havuç ve tavuk kelimelerini
geçmesini istememiştir.

D)

4. Ankara’da oturan Hasan'ın arabasının lastikleri arıza
yapmıştır. Ancak tanıdığı bir lastik tamircisi
bulunmadığı için internetten lastik tamircisinin telefon
numarasını ve adresini bulmak istiyor. Hasan arama
motoruna ne yazarsa daha etkili bir sonuca ulaşır?

LastikçiA)

Ankara lastik tamircileriB)

Ankara’da bulunan lastik tamircilerini telefon
numaraları ve adresleri

C)

Araba lastiği AnkaraD)

5. Kızılay’ın tarihçesini Kızılay’ın kendi sitesinde
aramak isteyen bir kimse arama motoruna ne
yazmalıdır? [Kızılay’ın web sayfası kizilay.org.tr’dir]

Kizilay.org.tr kızılay’ın tarihçesiA)

Kızılay’ın tarihçesi kizilay.org.trB)

Kızılay’ın tarihçesi site:kizilay.org.trC)

“Kızılay’ın tarihçesi” +kizilay.org.trD)

6. “İnternette bilmediğimiz bilgileri anahtar kelimeler
kullanarak arayıp bulmak için hazırlanmış
internet sitelerine ……… denir.” ifadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

İnternet TarayıcıA)

İşletim SistemiB)

EBAC)

Arama MotoruD)

7. Yanlış, yanlı, doğruluğu kanıtlanmamış bilgilerin
yayılmasına ne denir?

KışkırtmaA)

Bilgi PaylaşımıB)

Bilgi KirliliğiC)

Bilgi GizlemeD)
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8. "Arama motorları, aramalarınızı özelleştirmenizi de
sağlar. Aramamızı filtreleyebiliriz. Mevcut kategoriler
arama sonuçlarımızı sınırlandırarak gereksiz bilgilere
ulaşmamızı engeller."
Yukarıdaki açıklamada belirtilen arama
motorlarında aramamızı
sınırlandırabileceğimiz kategoriler arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

GörselA)

HaritaB)

VideoC)

DergiD)

9. Doğru arama yöntemleri bizi neyden korur?

Bilgi kirliliği ve zaman kaybıA)

Hızlı ve etkili iletişimB)

Kağıt tasarrufuC)

Teyit edilmiş bilgiD)

10. Doğru veriye ulaşma ile ilgili aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Resmi siteler en güvenilir sitelerdir. Gov
uzantılıdır.

A)

Com uzantılı siteler ticari sitelerdir, yanlış bilgi
içerebilir.

B)

Org uzantılı sitelerdeki bilgilerin başka kaynakla
teyidi önerilir.

C)

Edu uzantılı sitelerde yer alan bilgiler doğru
değildir.

D)
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