İnteraktif Eğitim
Bilim, Teknoloji Ve Toplum Testi

1.
İnternet kullanımı ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Büyüklerimize danışarak kullanmalıyız.
B) Kişisel bilgilerimizi paylaşmamalıyız.
C) İnternet sitelerinin güvenli olup olmadığına dikkat
etmeliyiz.
D) İnternette uzun zaman geçirmeliyiz.
2. İnternet kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Tek bir siteden bilgi almalıyız.
B) Kaynağı belirsiz e-postaları
postaları açmamalı ve
paylaşmamalıyız.
C) İnternetten edindiğimiz bilgiler güvenlidir.
D) Sosyal paylaşım alanlarında kişisel bilgilerimiz
paylaşabiliriz.

3.
Doğru bilgiye ulaşma ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İnternette yer alan her bilgiye güvenmeliyiz.
B) Resmi siteler ve edu uzantılı eğitim kurumlarının
sitelerinin
inin daha güvenilir olduğunu unutmamalıyız.
C) İnternette ulaştığımız bilgileri, kitap, ansiklopedi gibi
kaynaklarla karşılaştırmalıyız.
D) İnternetteki bilgilerin güncel olmasına dikkat
etmeliyiz.
4. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak
özelliklerinden birisi değildir?
A) Gözlem ve deneye bağlı çalışır.
B) Meraklıdır.
C) Kararsızdır.
D) Araştırmacıdır.
5. Bilim insanları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) insanlara yararlı olmaya çalışır.
B) Bilim insanı sabırlıdır.
C) Bilim
lim insanı çok yönlü düşünmeyi sever.
D) Bilim insanı düşüncelerini başkalarıyla paylaşmaz.

6. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumlu
yönlerinden birisi değildir?
A) Kendimize ve sevdiklerimize daha çok zaman
ayırabiliyoruz.
B) Gerçek arkadaşlıklar yerine sanal arkadaşlıklar
yaygınlaşıyor.
C) Bilgiye daha hızlı ulaşabiliyoruz.
D) Hayatımızı kolaylaştırarak daha konforlu hale
getiriyor.
7. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz
yönlerinden birisi değildir?
A) İnsanları yalnızlaştırıyor.
rıyor.
B) Yüzyüze
üzyüze iletişim azaldı.
C) Her türlü bilgiye kısa sürede ulaşabiliyoruz.
D) Aynı konuda farklı bilgiler karmaşaya neden
olabilir.

8.
Araştırma yaparken aşağıdakilerden
hangisini yapmak yanlış olur?
A) Araştırma yaparken edindiğimiz bütün bilg
bilgileri
doğru kabul etmeliyiz.
B) Kaynaktan yararlanırken bilgiyi değiştirmemeli a
aslını
korumalıyız.
C) Kaynak göstererek yazarın emeğine saygı
göstermiş oluruz.
D) Yararlandığımız kaynakları çalışmamızda
göstermeliyiz.
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnternetten edinilen bilgiler farklı kaynaklardaki
bilgilerle karşılaştırılmalıdır.
B) Kişisel bilgilerimizi internette tanımadığımız kişilerle
paylaşmamalıyız.
C) “org” uzantılı İnternet sitelerinden güvenilir bilgilere
ulaşılır.
D) İnternetten
tten indirilen bütün dosyalar her zaman
güvenlidir.
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin
azalmasına neden oldu.
B) Bilim insanları kişisel çıkarlarını ön planda tutan
bencil insanlardır.
C) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de
başarısız olmaktan korkmamaktır.
D) Araştırmalarımızda İnternet sitelerinin ismini ve
erişim tarihini belirtmeliyiz.

www.testimiz.com

İnteraktif Eğitim

11.
“Güvenilir
Güvenilir bilgi veren İnternet sitelerinin
başında ……….…. siteler gelir.” Cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Resmi
B) Kişisel
C) Sosyal paylaşım
D) Arama motorlu
12. Kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerin eline
geçmesine ne denir?
A) Uyanıklık
B) Hackerlık
C) Virüs taraması
D) Kimlik hırsızlığı

17. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının
özelliklerinden birisidir?
A) Meraklı
B) Sabırsız
C) Çıkarcı
D) Bencil
18. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarımıza virüslerin
bulaşmasının başlıca sebebidir?
A) İnternette uzun süre zaman geçirmek .
B) İnternet üzerinden alışveriş yapmak
C) org uzantılı internet sitelerinde dolaşmak.
D) Kaynağı belirsiz dosyaları indirmek.
19. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak
özelliklerinden biri olamaz?
A) Tek bir alanda çalışma ve buluş yapmak.
B) İnsanlığa faydalı olmak
C) Karşılarına çıkan güçlüklerden yılmak
D) Yeni fikirlere açık olmak

13.
“İnternetten
İnternetten indirilen dosyalarda
……………….. tehlikesi olabilir.” Cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisini yazmak doğru olur?
A) Virüs
B) Hacker
C) Mikrop
D) Yazılım

20. İnternette araştırma yaparken aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnızca tek bir siteden bilgi alınmalıdır.
B) Ulaşılan bilgiler kitap, ansiklopedi gibi kaynaklarla
karşılaştırılmalıdır.
C) edu ve org uzantılı sitelerin güvenli olduğu
unutulmamalıdır.
D) Güvenilirliği ile tanınan
nınan sitelerden faydalanılmalıdır.

14. Alışveriş sitelerinin güvenli olduğunu anlamak için
adres çubuğunda aşağıdaki uzantılardan hangisine
dikkat etmeliyiz?
A) com
B) net
C) https
D) html
15. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanları ve mucitleri
araştırmaya yönelten özelliklerindendir?
A) Düşünme
B) Kuşguculuk
C) Merak
D) Kararsızlık
16. aşağıdakilerden hangisi bilim insanının
özelliklerinden birisi değildir?
A) Çalışkan
B) Sorgulayıcı
C) Kararsız
D) Gözlemci
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