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1- Emrah, internetten bir program indirmiştir.
Fakat  bunun ücretli bir yazılım olduğunu ve
bazı özelliklerini sınırlı bir süre ücretsiz
kullanabileceğini biliyor.

Bu yazılımın lisans türü ne olabilir? (5P)

A) Lisanslı yazılım C) Ücretsiz yazılım

B) Beta yazılım D) Demo yazılım

2- Aşağıdakilerden hangisi bir resim dosyası uzantısı
değildir? (5P)

A) C)

B) D)  

3- “Bilgisayar başında otururken ergonomi ve sağlık 
yönünden dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.”  
Buna göre aşağıda verilen ifadeleri doğru ise D ,  yanlış 
ise Y ile işaretleyin. (5P)
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5- Bilgisayarımızı zararlı yazılımlardan korumak ve zararı
en aza indirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması
uygun değildir? (5P)

A) Emin olmadığın e-posta eklerini açabilirsin.

B) Önemli bilgilerini yedekleyebilirsin.

C) Antivirüs programı kullanabilirsin.

D) İşletim sistemini güncelleyebilirsin.

6- Kişisel veri toplama veya bilgisayarınızdaki verileri
izinsiz değiştirme gibi davranışları gerçekleştiren zararlı
yazılım türü nedir? Yazınız. (5P)

..............................................................................

Bilekler mutlaka destenlenmeli.

Koltuk yüksekliği ayarlanabilir olmalı.

Ekrana 50cm den yakın bakılmalı.

Ayaklar yerden yüksekte kalmalı.

Her bir saatlik çalışma süresi sonunda kitap 
okunarak gözler dinlendirilmeli.

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- “………………… le
oluşturduğumuz ü aklardır.” 
Cümlede boş bırak ız. (5P)

8- Ecrin almış oldu ğıdaki
görselin olduğunu
gelmektedir? (5P)

A) Atıf yapılmalı

B) Atıf yapılmalı
amaçla kullan

C) Atıf yapılmalı

D) Atıf yapılmalı

9- Aşağıdakilerden
değildir? (5P)

A) Bir kitabı eğit

B) İnternetten k

C) Başkasının vid

D) Başkasının fo
paylaşmak.

10- Aşağıdakilerde
değildir? (5P)

A) Avast

B) Norton
… hakları, kendi emeğimiz i
rünler için sahip olduğumuz h
ılan yere uygun kelimeyi yazın

ğu PlayStation oyununda, aşa

 gördü. Gördüğü bu işaret, ne anlama

, türetilemez, ticari amaçla kullanılamaz.

, aynı lisans ile paylaşılmalı, ticari
ılamaz.

, aynı lisans ile paylaşılmalı.

, ticari amaçla kullanılamaz.

 hangisi telif hakkı kuralları için bir ihlal

im amaçlı okuması için birine vermek

orsan film izlemek.

eosunu izinsiz paylaşmak.

toğrafını kendi hesabında izinsiz

n hangisi bir antivirüs yazılımı

C) Kaspersky

D) PowerPoint
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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)

17- Bilgisayarda dosyaların bir arada tutulduğu birimlere
ne ad verilir? (5P)

A) Döküman C) Belgelik

B) Klasör D) Arşiv

14- Muhammet, verilerini 
saklamak ve  yedeklemek  için
bir USB bellek kullanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi dosya 
içinde saklanabilecek bir bilgi 
değildir? (5P)

15- Veri  depolamak için kullanılan aşağıdaki
teknolojilerden hangisi daha eskidir? (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) Resim

B) Ses

C) Belge

D) Anakart

A) CD

B) Bulut depolama

C) Disket

D) Taşınabilir disk

16- Hangisi bir yazılıma örnek verilemez? (5P)

A) Windows 10

B) Fare

C) Chrome

D) Paint

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

GİZLİLİK  ERİŞİLEBİLİRLİK        BÜTÜNLÜK

1

2

3

4

5

Okula izinsiz girişlerin 
engellenmesi. 

Defterden sayfa eksilip 
eksilmediğini anlamak. 

Okul kameralarının 
internetten takibi. 

E-Okul sisteminden yazılı
notlarımızı görmek.

Özel araç park alanına giriş 
yapamamak.

18- Şifre oluştururken aşağıdaki bilgilerden hangisine
şifremiz içerisinde yer vermemeliyiz? (5P)

A) Doğum tarihi C) T.C. kimlik no

B) Ad soyad D) Hepsi

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.
- Sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları birbirine
bağlayan kurum içi ağlara ………….…………. denir.
- Dünyadaki en büyük geniş alan ağı ..............................dir.


	Başlıksız
	Boş Sayfa



