
2. Okulunuzda bir bilişim teknolojisi sınıfı yok ve kurmak istiyorsunuz. Bu konuda bir ekip
kuruldu ve siz de bu ekiptesiniz. Bilişim teknolojisi sınıfındaki bilgisayarların birbirlerine
bağlanması için nelerin gerekli olduğunu anlatan bir sunum hazırlayınız.

7. Anneniz ve babanız evde odanızı değiştirdi. Yeni odanız daha büyük ve güneş görüyor. Ancak
bir sorununuz var; bilgisayarınızı açtığınızda internete bağlanamıyorsunuz. Bunun sebepleri
neler olabilir?

5. Zeynep’in babasının iş yeri dört katlıdır ve babasının bilgisayarı dördüncü kattadır. Zeynep ev
ödevini yazıcıdan çıkarmak için babasının iş yerine gider ancak babasının bulunduğu katta yazıcı
olmadığını bunun için giriş kattaki bilgisayarı kullanması gerektiğini öğrenir. Zeynep bu duruma
anlam veremez çünkü önceki hafta derste bir bilgisayar ağında dosya ve yazıcı paylaşımı
yapılabileceğini öğrenmiştir. Hemen babasının yanına gider ve iş yerinde bulunan bilgisayarların
tümünün aynı yazıcıyı kullanabilmesi için gerekli işlemleri yapmaya karar verir. Sizce Zeynep
bilgisayar ağında hangi işlemleri yapmış olabilir?

6. Çok önemli bir ödevi yapmak için bilgisayarın başına oturdunuz ancak bilgisayarın internete
bağlanmadığını fark ettiniz. Bu durumu çözmek ve bilgisayarı internete bağlamak için neler
yapabilirsiniz? Tüm olasılıkları düşünerek açıklayınız.

4. Semiha ve ailesinin evindeki  internet bağlantısı sınırlıdır. Ay sonunda yüklü bir fatura
gelince babası Semiha’yı yanına çağırır ve bu durumu açıklamasını ister. Semiha önceki
aylardaki gibi birkaç kez ders videoları izlediğini ancak bunun da faturayı etkilemeyeceğini
söyler. Babası Semiha’ya inanmaz. Semiha bu durumu çözmek için hemen işe koyulur. Sizce
bu durumun sebebi ne olabilir? Semiha bu durumu çözmek için neler yapmış olabilir?

3. O gün Ebru’nun doğum günüdür. Ebru doğum gününe gelen arkadaşlarına video
açmak ister ancak bağlantı yavaş olduğu için video bir türlü açılmaz. Ebru bu duruma
anlam veremez çünkü birkaç saat önce aynı videoyu kolaylıkla açmıştır. Sizce video
neden açılmamaktadır? Ebru’ya bu konuda neler önerirsiniz?

1. Altıncı sınıf öğrencisi olan Furkan’ın sınıfındaki bilgisayarlar internete bağlanamamaktadır.
Bilişim teknolojileri öğretmeni bu soruna bir çözüm üretememiştir. Sizce bilgisayarların
internete bağlanması için neler yapılabilir? Bilgisayarda hangi bölümler kontrol edilmelidir?

Ağa Takılan Çözümler 
ÖĞRETMENLER İÇİN: Aşağıdaki sorun cümlelerini işaretli yerlerden keserek  gruplara kâğıtlardan birini 
vererek kâğıtta yazan durumu okumalarını, çözüme ulaştıracak önerilerde bulunmalarını söyleyiniz.
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