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1. ”Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen 

………..  sayesinde ihtiyacımız olan bilgiye bilgisayar, 

cep telefonu ve tablet cihazlardan çok hızlı bir şekilde 

ulaşabiliyor, ihtiyacımız olan her şeyi alışveriş 

sitelerinden kredi kartıyla alabiliyoruz. “ İfadesinde 

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) bilgisayar 

B) site 

C) internet 

D) televizyon 

 

2. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi sınırsız araştırma 

yapma ve bilgiye ulaşmayı sağlar? 

A) Kütüphane 

B) İnternet 

C) Telefon, tablet 

D) Bilgisayar 

 

3. “İhtiyacımız olan bilgiye ulaşmak için birçok internet 

sitesini ziyaret ederiz. Fakat ulaştığımız sitelerdeki 

bilgiler eksik ya da yanlış olabilir.” Bu durumda 

aşağıdakilerden hangisini yapmak uygun olur? 

A) Edindiğimiz bilgileri yazılı kaynaklardan kontrol 

etmeden uygulamamalıyız. 

B) Her bilgi değerlidir. Bu nedenle bütün bilgileri 

doğru kabul etmeliyiz. 

C) İnternetten edindiğimiz bilgileri istediğimiz gibi 

kullanabiliriz. 

D) Edindiğimiz bilgileri arkadaşlarımızla tartışarak 

kontrol edebiliriz. 

 

4. İnternette araştırma yaparken aşağıdakilerden 

hangisini daha çok kullanırız? 

A) Okul siteleri 

B) com, net, org siteleri 

C) Resmi siteler 

D) Arama motorları 

 

5. “İnternette üye olduğumuz siteler üzerinden bizimle 

arkadaşlık kurmak isteyen kötü niyetli kişiler; kişisel 

bilgilerimizi, fotoğraflarımızı, telefon ve şifrelerimizi 

ele geçirip kötü amaçlar için kullanabilirler.” Bu 

durumu önlemek için aşağıdakilerden hangisini 

yapmalıyız? 

A) Üyelikli siteleri kullanmamalıyız. 

B) Üye bilgilerimizi saklı tutmalıyız. 

C) Kişisel bilgilerimizi internette paylaşmamalıyız. 

D) Birden çok siteye üye olmalıyız. 

 

6. İnternette ulaştığımız sitelerdeki bilgiler eksik ya da 

yanlış olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? 

A) Doğru bilgiye ulaşmamızı engeller. 

B) Bütün bilgileri doğru kabul etmek zorunda kalırız. 

C) Bilgi birikimine katkı sağlar. 

D) Yazılı kaynaklara ihtiyaç duymayız. 

 

7. Doğru bilgiye ulaşmak için aşağıdaki kaynaklardan 

hangisi en güvenli olanıdır? 

A) internet 

B) televizyon 

C) gazeteler 

D) ansiklopediler 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi internet kullanmanın 

olumsuz etkilerinden birisi değildir? 

A) İnternet üzerinde yaşımıza uygun olmayan sitelere 

yanlışlıkla bile girmek kötü durumlarla karşılamamıza 

neden olur. 

B) İnternette üye olduğumuz siteler üzerinden bizimle 

arkadaşlık kurmak isteyen kötü niyetli kişiler; kişisel 

bilgilerimizi, fotoğraflarımızı, telefon ve şifrelerimizi 

ele geçirip kötü amaçlar için kullanabilirler. 

C) İnternet üzerinden aynı konuda birden çok bilgiye 

ulaşarak daha kapsamlı araştırma yapabiliriz. 

D) İnternet üzerinden indirilen korsan film, müzik ve 

programlar bilgisayarımıza virüs bulaşmasına neden 

olur. 

 

9. İnternette ulaştığımız tüm bilgiler doğru olmayabilir. 

Aşağıdaki uzantılardan hangisi doğru bilgi edinmek 

bakımından daha güvenlidir? 

A) com, net 

B) edu, org 

C) https, html 

D) biz, tv 

 

10. Güvenli internet kullanımı ile ilgili aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) İnternette yaşınıza uygun olmayan sitelerden 

korunmak için anne veya babanızla birlikte güvenli 

siteleri belirleyip bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz. 

B) İnternet güvenli bir paylaşım ortamı olduğu için her 

türlü paylaşımda bulunabiliriz. 

C) İnternette kişisel bilgilerinizi korumak için, sizden 

kimlik bilgilerinizi isteyen sitelere karşı dikkatli 

olmalısınız. 

D) Kullanacağınız sitelerin güvenli olup olmadığını 

ailenize ya da öğretmeninize sorarak öğrenebilirsiniz. 
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