
 
1) Aşağıdakilerden hangisi yakın geleceğin en 

popüler bilişim meslek gruplarının ortak 
özelliklerinden biridir? (5P) 
A) Yazılım  C) Donanım 
B) Yöneticilik D) Hizmet 

 
2) Hangisi engellilerin hayatını kolaylaştırabilecek 

teknolojik ürünlerden değildir? (5P) 
A) Akıllı Baston 
B) Akıllı Elektrikli Sandalye 
C) Yürüyen Merdiven  
D) Sesli Sinyalizasyon 

 
3) Her türlü açığı kullanarak sistemlere girebilen, 

buldukları açıkları sistem yöneticilerine bildirerek 
açıkların kapatılmasını ve sistemin siber 
saldırılara karşı daha güvenli olmasını sağlayan 
bilgisayar korsanlarına ne ad verilir? (10P) 

A) Siyah Şapkalı  C) Gri Şapkalı 
B) Yeşil Şapkalı  D) Beyaz Şapkalı 

 
4) Sosyal medyanın kullanım amaçlarına 5 (beş) 

örnek veriniz. (10P) 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

5) Bilişim sistemlerinin veya bu sistemler tarafından 
işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya 
erişilebilirliğinin ihlal edilmesine ne denir? (10P) 
A) Çevrimiçi nefret  C) Siber saldırı 
B) Propaganda  D) Yazılım korsanlığı 

 
6) Dünyada en çok kullanılan sosyal medya ağı 

hangisidir? (5P) 
A) Twitter   C) Instagram 
B) Facebook  D) YouTube 

 
7) Güvenli bir çevrimiçi alışveriş için dikkat edilmesi 

gereken kurallar aşağıda verilmiştir. Boş bırakılan 
yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (15P) 
 Günlük hayatta kullandığınız kredi kartı yerine 

…………………… kart kullanın. 
 Bilgisayarınızda ………………………………… yazılımı 

bulundurun. 
 Web sitesinin ………………………… sertifikası olup 

olmadığını kontrol edin. 

8) Aşağıdaki görselde  verilen sosyal medya 
ağlarının adını altındaki kutulara yazınız. (20P) 

 
 

9) Bir mikroblog platformu olan Twitter’da 
paylaşımlara ne ad verilir? (5P) 

A) Hashtag   C) Tweet 
B) Mention  D) Post 

 
10) “Türkçe’de karşılığı bahsetmek ya da anmak 

olan ilgili etiketi, sosyal medya platformlarında 
(Twitter, Instagram, WhatsApp vb.) birisini 
etiketlemek istediğimizde kullanırız.  Bu etiketi 
kullandığımızda kişi, bu durumdan bildirim ile 
haberdar olur.” 
Yukarıdaki cümlede bahsedilen sosyal medya 
etiketi, aşağıdakilerden hangisidir? (5P) 

A) # (hashtag) B) @ (mention) 
B)  (kalp)  D)  (beğen) 

 
 

11) Aşağıdaki bilgilerden hangisinin sosyal medyada 
paylaşılmasında sakınca yoktur? (5P) 

A) Doğum tarihimiz 
B) Okuduğumuz okul 
C) Cep telefonu numaramız 
D) Adımız soyadımız 

 
 

12) Twitter paylaşımlarında kaç karaktere kadar izin 
verilmektedir? Yazınız. (5P) 

 

 


