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SORULAR 
 

 Mehmet ÇOLAKmmm 
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

Başarıla

r 

1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının tanımı içinde yer almaz? 

a) Bilgisayarların veya iletişim cihazlarının iletişim hatları aracılığıyla 

birbirine bağlanmasını sağlar 

b) Bir yerden başka bir yere veri aktarımını sağlar 

c) Ağ kurulması için en az 4 bilgisayar gereklidir 

d) Bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından kullanılmasına 

olanak tanır 

2.  “Ağdaki yetkili kullanıcı ağ üzerindeki diğer bilgisayarlardaki veri ve bilgilere 

ulaşabilir. Ağdaki bu bilgi ve verilere kolayca ulaşabilme seçeneği birçok ağın önemli 

bir özelliğidir.” 

Yukarıdaki tanım bilgisayar ağlarının hangi amacıyla ilgilidir? 

a) Dosya, veri veya bilgi paylaşımı 

b) İletişim kolaylığı 

c) Sosyal imleme 

d) İşbirlikli Yazarlık 

3. Ali projesi için kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan 

bilgi toplamaktadır. Ali hangi proje oluşturma basamağındadır? 

a) Bilgi Toplamak 

b) Bilimsel Yöntem 

c) Kontrollü Deney Yapmak Ve Sonuçları Kaydetmek 

d) Yaptığını Göster 

4.  “………………. diğer mecralardan ayıran en önemli özelliği çalışma hayatına yönelik 

olması. Yani bir nevi iş hayatı paylaşımlarının yer aldığı bir mecra. Burada 

oluşturduğunuz profil sizin CV'nizi yani özgeçmişinizi ifade etmektedir.” 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a) Instagram 

b) Linkedin 

c) Twitter 

d) Facebook 

5. Dans, resim, müzik, şarkı, sergi ve konser gibi iletişim araçları hangi türde iletişim 

araçlarıdır? 

a) E-Posta 

b) Forum 

c) Organizasyon iletişim araçları 

d) Sanatsal iletişim araçları 

6. Ali projesi için kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan 

bilgi toplamaktadır. Ali bu aşamadan sonra hangi proje oluşturma basamağına 

geçmiştir? 

a) Bilgi Toplamak 

b) Bilimsel Yöntem 

c) Kontrollü Deney Yapmak Ve Sonuçları Kaydetmek 

d) Yaptığını Göster 

7. Gazetelere reklam vererek hedef kitleye ulaşmaya çalışan bir firma hangi iletişim 

aracını kullanmaktadır? 

a) Sesli-Görüntülü Konferans 

b) Telekomünikasyon İletişim Araçları 

c) Kali-Grafik iletişim araçları 

d) Organizasyon İletişim Araçları 

8. “Çevrim içi bir ansiklopedidir ve bu amaca ulaşmak için bir araya gelmiş, karşılıklı 

saygı çerçevesinde yüksek kalitede bir ansiklopedi oluşturmakla ilgilenen kişilerden 

oluşan çevrim içi bir topluluktur.” 

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a) Vikipedi 

b) Youtube 

c) Flickr 

d) Twitter 

9. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam kavramının tanımıdır? 

a) Genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların 

yayınlandığı, web tabanlı bir yayını belirtir.  

b) Metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonların birden 

fazlasının bir arada bulunmasına denir. 

c) Sitelerdeki ürün ve/veya hizmet gibi her türlü içeriğe ait sayfa linklerini 

kullanıcıların paylaşım ve beğenisine sunmaktır. 

d) Bilgisayarların veya iletişim cihazlarının iletişim hatları aracılığıyla 

birbirine bağlanmasını sağlar. 

10.  “Etiketler durum güncellemeleri ve fotoğraflar gibi paylaştığınız şeylerde bir kişiye, 

sayfaya veya yere bağlantı verir. Örneğin, bir fotoğrafta kimlerin olduğunu söylemek 

için fotoğrafı veya bir şeyi kiminle yaptığınızı söylemek için bir durum güncellemesini 

etiketleyebilirsiniz.” 

Gönderilerinizde kişileri, sayfaları ve yerleri etiketlediğinizde, başkalarını sizinle 

ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinden haberdar etmiş olursunuz? 

a) Kiminle birlikte olduğunuz 

b) Ne düşündüğünüz 

c) Nerede olduğunuz 

d) Hepsi 

11. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın tanımıdır? 

a) Zaman ve mekân sınırlaması olmadan, internet üzerinden paylaşmanın, 

tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şeklidir. 

b) Bilgisayarların veya iletişim cihazlarının iletişim hatları aracılığıyla 

birbirine bağlanmasını sağlar. 

c) Bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından kullanılmasına 

olanak tanır. 

d) Durum güncellemeleri ve fotoğraflar gibi paylaştığınız şeylerde bir 

kişiye, sayfaya veya yere bağlantı verir. 

12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanım amaçlarından değildir? 

a) İletişim kolaylığı 

b) Bilgisayar paylaşımı 

c) Dosya, veri veya bilgi paylaşımı 

d) Yazılım paylaşımı 

13. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanırken dikkat etmemiz gereken 

hususlardan değildir? 

a) Kişisel bilgilerinizi herkesle paylaşınız. 

b) Paylaştıklarınız şeyleri istemediğiniz kişilere kapatınız. 

c) Tanımadığınız kişilerin arkadaşlık tekliflerini reddediniz. 

d) Güçlü şifreler oluşturunuz ve şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. 

14. Dijital kimlik aşağıdaki hangi amaç için oluşturulmaz? 

a) Kimliğinizi kanıtlamak 

b) E-postanızı dijital olarak imzalamak 

c) E-posta adresinizi gizlemek 

d) Gizliliklerini korumak üzere iletileri şifrelemek 

15. Aşağıda proje oluşturma basamakları ve tanımları verilmiştir. Hangisi yanlıştır? 

a) Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller: Ne oldu? Bulduğunuz sonuç 

nedir? Sonuçlarınızı grafikler, tablolar, çizimler yolu ile gösterin.  

b) Bilgi Toplamak: Projenin konusunu belirledikten sonra konunuzla ilgili 

kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan bilgi 

toplayın. 

c) Bilimsel Yöntem: Projenizin öyküsünü anlatın ne yapmak istediniz ve 

nasıl yaptınız? Bilimsel bir projenin raporu da belirli kurallara ve belirli 

sıraya göre yazılır. Bu kurallara ve sıraya uymalısınız. 

d) Sunuş: Bilimsel bir projenin mutlaka sunuşu yapılır. Siz de projenizi 

arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize, ailenize, jüriye ve tanımadığınız pek 

çok insana sunun. 

16. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağ türlerinden değildir? 

a) Yerel Bölge Ağı 

b) Orta Bölge Ağı 

c) Geniş Bölge Ağı 

d) Dar Bölge Ağı 

17. Scratch programında karakterin girilen saniyede girilen x ve y koordinatına 

gitmesini sağlayan blok aşağıdakilerden hangisidir? 

a)   
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

18. Scratch programında sahne ne anlama gelmektedir?  
a) Kullanılan blokların bulunduğu bölümdür. 

b) Tasarladığımız karakterin hareketlerini gördüğümüz bölümdür. 

c) Blokları çekip bıraktığımız yerdir. 

d) Programın üst kısmında bulunan menü kısmıdır. 

19. “Genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yayınlandığı, web 

tabanlı bir yayını belirtir. Çoğunlukla her gönderinin sonunda yazarın adı ve gönderi 

zamanı belirtilir. Yayıncının seçimine göre yazılara yorum yapılabilir. “ 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilen blogun türlerinden değildir? 

a) Kişisel 

b) Topluluk 

c) Yöresel 

d) Kurumsal 

20. Aşağıda verilen internet siteleri ve kurucuları eşleşmelerinden hangisi hatalıdır? 

a) YouTube: Chad Hurley Steve Chen ve Jawed Karim 

b) Facebook: Mark Zuckerberg 

c) Twitter: Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams 

d) Instagram: Steve Jobs 

 

Her soru 5 puan, süreniz 40 dakikadır. Kolay gelsin ☺ 


