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1- Emrah, bir mobil oyun tasarlamıştır. Oyunu, Play
Store'a yüklediğinde şu açıklamayı yapmıştır:
"Oyunumu henüz tamamlamadım. Bu haliyle deneyip
görüşlerinizi belirtir misiniz?"
Buna göre bu oyunun/yazılımın türü  ne olabilir? (5P)

A) Lisanslı yazılım

B) Beta yazılım
C) Ücretsiz yazılım

D) Demo yazılım

2- "Ülkemizde her yıl insansız hava araçları yarışmasının da
düzenlendiği dünyanın en büyük teknoloji festivalidir. Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali, en son Samsun'da yapılmıştır.
Festivalde Türk yıldızları, atak helikopterleri ve akrobasi uçakları
heyecan verici gösteriler sergilemiştir."
Yukarıda bahsedilen festivalin adı nedir? (5P)

A) MEB ROBOT C) TÜBİTAK 4006
B) TEKNOFEST D) SİBER ZEKA YARIŞMASI

3- Aşağıdakilerden hangisi teknoloji bağımlılığı noktasında, beden
sağlığımız açısından yaşanacak olumsuzluklardan biri değildir? (5P)

A) Boyun ve bel fıtığı C) Zaman kaybı
B) Omirilik eğrilmesi D) Uyku düzenimizde bozukluk
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6- Yaşımıza uygun olan oyunu seçmek çok önemlidir. Oyunların
kutularında ya da çevrimiçi oyun satılan sitelerde oyunların yaş
gruplarına uygunluğunu gösteren PEGI sembolleri bulunur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sembollerden biri değildir? (5P)

A) B) C) D)

4- İnternette karşılaşabileceğimiz aşağıdaki durumlardan hangisi
bir siber tuzak değildir? (5P)

A) Bedava hediye kazandınız. Hemen tıklayın!

B) Bunu 10 arkadaşına gönder, dilediğin gerçek olsun!

C) Kişilik testini tamamla, hangi ünlü olduğunu hemen öğren!

D) Sayın abonemiz, yarın 10:00-21:00 saatleri arası mahallenizde
su kesintisi olacaktır!

7- “…………………… hakları, kendi emeğimiz ile oluşturduğumuz ürünler
için sahip olduğumuz haklardır.” 
Cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız. (5P)

8- Elif almış olduğu PlayStation oyununda, aşağıdaki görselin olduğunu
gördü. Gördüğü bu işaret, ne anlama gelmektedir? (5P)

A) Atıf yapılmalı, türetilemez, ticari amaçla kullanılamaz.

B) Atıf yapılmalı, aynı lisans ile paylaşılmalı, ticari amaçla
kullanılamaz.

C) Atıf yapılmalı, aynı lisans ile paylaşılmalı.

D) Atıf yapılmalı, ticari amaçla kullanılamaz.

9- Aşağıdakilerden hangisi internet etiğine uygundur? (5P)

A) Çevrimiçi bir sınavda kopya çekmek

B) İnternette kibar bir dille iletişim kurmak

C) Başkasının videosunu izinsiz paylaşmak.

D) Başkasının fotoğrafını kendi hesabında izinsiz paylaşmak.

10- Aşağıda verilen işletim sistemlerinin adlarını karşısına yazınız. (5P)5- Aşağıda bulut hizmeti sağlayan sistemlerden hangisi en fazla
ücretsiz depolama alanı verir? (5P)

A) Google Drive

B) Yandex Disk

C) Dropbox

D) OneDrive
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11- Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar ağ bağlantısı elemanı
değildir? (5P)

A) Modem

B) İşlemci

C) Ethernet kablosu

D) Switch (dağıtıcı)

12- Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar ağ türü değildir? (5P)

13- Zararlı yazılım türlerini yazınız. (5P)

A) Forum

B) EBA

14- Muhammet, müzik dosyalarını bir
USB belleğe kaydetmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu dosyaların 
uzantısından biri olamaz? (5P)

15- Aşağıdakilerden hangisi bir bilişim suçu değildir? (5P)

A) LAN (Yerel alan ağı)

B) MAN (Metropol alan ağı)
C) KAN (Kampüs alan ağı)

D) WAN (Geniş alan ağı)

1)

2)

3)

4)

5)

A) .mp3

B) .wav
C) .pdf

D) .wma

A) Kredi kartı dolandırıcılığı

B) Lisanslı yazılım kullanmak

C) Sahte hesap açmak

D) Sosyal ağlarda hakaret etmek

16- Siber zorbalıkla karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisini
yapmak doğru değildir? (5P)

A) Kullanıcıyı engellemek ve şikâyet etmek

B) Aynı şekilde karşılık vermek

C) Aile büyüklerine haber vermek

D) Varsa delilleriyle birlikte polise başvurmak
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Okula izinsiz girişlerin engellenmesi. 

Defterden sayfa eksilip 
eksilmediğini anlamak. 

Okul kameralarının internetten 
takibi. 

e-Okulda sadece kendi yazılı
notlarımızı görmek.

EBA'da öğrencilerin eğitim 
materyallerini sadece kullanabilmesi

A) Mektup

B) Televizyon

17- Genellikle ortak ilgi alanlarına  sahip  kişilerin  sorularına  cevap
aradıkları, bilgi paylaşımı yaptıkları, çevrim içi tartışma sitelerine ne 
denir? (5P)

C) Sosyal medya

D) Arama motoru

18- Aşağıdakilerden hangisi sesli ve görüntülü iletişim aracıdır?  (5P)

C) Ev telefonu

D) Radyo

19- Aşağıda verilen durumları, bilgi güvenliği özelliklerinden
hangilerini karşıladığını yanındaki kutucuğa yazınız. (5P)

20- Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (5P)

- İki ya da daha fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı veya iletişimi için
bağlanmasıyla oluşan yapıya ………….………….…………............... denir.
- Bir bilgisayarın ağ üzerindeki diğer araçlarla veri alışverişini sağlayan
iç donanım birimine ………….………….…………. denir.
- Bilgisayarların telefon hattı üzerinden internete bağlanmasını
sağlayan donanıma …….…………....... denir.
- Birbirine yakın mesafede (aynı odada, aynı bina içinde vb.) olan
cihazları birbirine bağlayan ağa .................................................. denir.
- Dünyadaki en büyük geniş alan ağı ....................................dir.
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