Konu Testleri
Patent Hakkı Bende Saklı
1- Ahmet, okul çıkışındaki öğrencilere 5 YTL’ye
6- Devlet, korsan yayıncılığı engellemek için
korsan kitap satmaktadır.Zabıtalar Ahmet’in
çalışmalar yapmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu
kitaplarını toplamış ve bir daha bu işi yapmaması
yönde yapılmış bir çalışma değildir?
konusunda O’nu uyarmıştır.Zabıtaların Ahmet’i
A) İstatistik Kurumu’nun kurulması
uyarmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) Korsan yayın yapanlara ceza verilmesi
A) Bir eseri izinsiz çoğaltmak suçtur.
C) Kitap ve kasetlere bondrol yapıştırılması
B) Kitabın yazarı maddi - manevi zarara
D) Fikir ve sanat eserleri kanunu çıkarılması
uğramaktadır.
7- Telif hakkı: bir kimsenin buluş ve eseri üzerindeki
C) Vergi vermediği için devleti zarara uğratmıştır.
hakkıdır. Buna patent hakkı da denir. Bu hak
D) Okul müdüründen izin almadan satış yapmıştır.
yasalarla güvence altına alınır.Buna göre Patent
almanın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
2- İnsanların emeklerini çalmak şuçtur. Bu suç
A) Telif hakkının korunması
kanunlarla, cezalarla caydırıcı hale
B) Teknolojik gelişmelere teşvik etmek
getirilmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi
C) Aynı alandaki yeni buluşların önlenmesi
emek hırsızlığı değildir?
D) Haksız kazancın önüne geçilmek istenmesi
A) Ali’nin arkadaşının ders notunu izinsiz alması
8- “Ben manevi miras olarak hiçbir donmuş ve
B) Ceyda’nın Türkan’ın albümünü internetten
kalıplaşmış kural bilmiyorum. Benim manevi mirasım
indirmesi
…… dir.”Atatürk’ün bu ifadesinde verilen boşluğa
C) Feray’ın arkadaşlarıyla paylaşımları sonucu bir
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
kitap yayımlaması
A) eserlerim
B) akıl ve bilim
D) Sude’nin İbrahim Sadri’nin şiirlerini kendine mal
C) düşüncelerim
D) sözlerim ve davranışlarım
etmesi
9- -İletişim teknolojilerinde gelişmeler ve
kolaylıklar sağlanması.-Gök cisimleri hakkında
3- Aşağıdakilerden hangisi Türk Patent Enstitüsü’nün
daha fazla bilgiye sahip olunması-Dünyamızın
amaçlarından biri değildir?
gerçekb oyutlarının öğrenilmesiYukarıda verilen
A) Araştırmacılığı teşvik etmek
bilgiler aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
B) Sosyal hayatta eşitliği sağlamak
A) Astronomiye olan ilginin artmasını
C) Kişi haklarının korunmasını sağlamak
B) Dünyanın boyutlarının değişmesini
D) Teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak
C) iletişim alanında yeni gelişmeler yaşandığını
D) Uzay çağının bilim ve teknolojiye katkı
4- Türk Patent Enstitüsü üretilen ya da icad edilen
sağlamasını
ürünü koruma altına alır. Taklidinin yapılmasını
10- Anıl, artık sokaktaki arkadaşlarıyla oynamak
önler.Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türk
yerine bilgisayar oyunu oynamakta ve odasından
Patens Enstitüsü tarafından tescil edilmesine gerek
çıkmamaktadır.Ahmet, 6 saat odasından çıkmadığı
yoktur?
için ve internete bağlanmaya bir sınır koyamadığı
A) Buluşlar
B) Markalar
için ailesiyle tartışmaktadır.Bu durum
C) Şirket isimleri
D) Semt isimleri
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
5- Ülkemizde eser sahiplerinin haklarını korumak için
A) İletişim teknolojisinin zararlı olması
“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”
B) Bilgisayar oyunlarının çocuğun başarısını
çıkarılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu konuna
düşürmesiyle
aykırı bir davranış değildir?
C) İnternetin iletişimde önemli rolü vardır.
A) Cd’lerin kopyalanması
D) Bilgisayar başında çok zaman harcamanın
B) Bandrolsüz kitap satılması
sosyalleşmeye engel olmasıyla
C) Kitap fiyatlarının yüksek olması
D) Başkasının eserinin izinsiz kullanılması
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