İnteraktif Eğitim
Doğru ve Güvenilir Bilgi Testi
1. Doğru bilgiye ulaşmak için aşağıdaki kaynaklardan
hangisi en güvenli olandır?
A) Ansiklopediler
B) İnternet
C) Televizyon
D) Gazete ve dergiler
2. Doğru ve güvenli bilgiye ulaşmak için aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çağımızdaki teknolojik gelişmelerle birlikte bilgiye
ulaşma yolları da değişmiştir.
B) İnternet sayesinde her türlü bilgiye dünyanın her
yerinden ulaşmak mümkün.
C) İnternetten edindiğimiz bilgilerin doğruluğunu her
zaman kabul etmeliyiz.
D) Eskiden daha çok kitap, ansiklopedi ve dergi gibi
basılı kaynaklar kullanılırken, artık bilgi edinmek için en
önemli araç olarak İnternet görülmektedir.
3. “Basılı kaynaklardan farklı olarak İnternete bilgi
eklemek ve bu bilgiyi insanlarla paylaşmak da oldukça
kolaydır. Fakat bu bilgilerin birçoğunun İnternete
eklenirken herhangi bir kontrolden geçmemesi yeni bir
sorun ortaya çıkarmıştır. İlgi çekici, resmî ya da çok
profesyonel gibi görünen yazıları kimin yazdığından,
yazan kişinin uzmanlığından asla emin
olamayabilirsiniz.” Bu durumda aşağıdakilerden
hangisinin yapılması doğru değildir?
A) İnternetten elde edilen bilgiler farklı İnternet
sitelerindeki bilgilerle, kitap, ansiklopedi gibi
kaynaklarla ve uzman görüşleriyle karşılaştırılmalıdır.
B) Güvenilir İnternet sitelerinden yararlanılmalıdır.
Örneğin “gov” uzantılı siteler resmî, ‘‘edu’’ uzantılı
siteler ise eğitim siteleridir.
C) Bilgi almak istenilen konu başlığını, arama motoruna
direk yazmak daha doğru sonuçlara ulaşılmasına
yardımcı olur.
D) Ulaştığımız bilgi, “Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl?
Niçin/Neden? Kim?” sorularına doğru ve tutarlı
cevaplar verebilmelidir.
4. İnternette araştırma yaparken bilgi almak istenilen
konu başlığını, arama motoruna tırnak içinde (“ ”)
yazmanın amacı hangisidir?
A) Daha çok bilgiye ulaşmak.
B) Daha detaylı arama yapmak.
C) Daha hızlı arama yapmak.
D) Daha doğru sonuçlara ulaşılma.

5. Güvenli ve doğru bilgiye ulaşmakla ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilgi karmaşasını önlemek için güvenil bulduğumuz
bir sitenin bilgileriyle yetinmeliyiz.
B) Ulaştığımız bilgi, “Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl?
Niçin/Neden? Kim?” sorularına doğru ve tutarlı
cevaplar verebilmelidir.
C) İnternete eklenme tarihi kontrol edilerek bilgilerin
güncel olup olmadığı incelenmelidir.
D) Güvenilir ve doğru bilgi verdiği bilinen internet
sitelerinden yararlanılmalıdır.
6. Doğru ve güvenli bilgiye ulaşmakla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Geçmişte bilgiye ulaşmak için kitap ve
ansiklopedilerden yararlanılıyordu.
B) Bilgiye ulaşmak için kitaplara, dergilere,
ansiklopedilere başvurmak daha kolay ve pratiktir.
C) İnternetle birlikte saniyeler içinde bilgiye
ulaşabilmekteyiz.
D) Bilgi edinmek istediğimiz konu ile ilgili arama
motoruna birkaç kelime yazmamız yeterli. Yaptığımız
aramanın sonucunda yüz binlerce, bazen milyonlarca
bilgi bize sunulmaktadır.
7. İnternette aynı konuda birden çok bilginin olması ve
hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunun
anlaşılmaması aşağıdakilerden hangisine neden
olmuştur?
A) Bilgi kirliliği
B) Hava kirliliği
C) Çevre kirliliği
D) Enerji tüketimi
8. İnternette araştırma yapan bir öğrenci, arama
motoruna araştırma yapacağı konunun anahtar
sözcüğünü nasıl yazarsa daha doğru sonuçlara ulaşır?
A) Tümünü büyük harflerle yazarak.
B) Tümünü küçük harflerle yazarak.
C) Baş harflerini büyük yazarak.
D) Tırnak içinde (“ ”) yazarak.
9. Araştırma yaparken ulaştığımız bir bilginin güvenilir
ve doğru olduğunu yazan kişinin hangi özelliği
gösterir?
A) Ünlü birisi olması.
B) Konu ile ilgili uzman olması.
C) O siteyi kuran ve yöneten olması.
D) Öğretmenlik yapıyor olması.
10. Yaptığımız araştırmaların sonucunda
aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olur?
A) Edindiğimiz bilgileri paylaşmamak.
B) Araştırma sonuçlarını gizli tutmak.
C) Edindiğimiz her bilgiyi olduğu gibi paylaşmak.
D) Yararlandığımız kaynakları belirtmek.
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