İLKOKUL
YARIŞMA SORULARI

1- Eliz’in okuldaki arkadaşı ona yeni bir pop grubunun albümündeki en iyi pop şarkısını anlatmıştır. Eliz bu grubu çok
sevmekte ve yeni albüme sahip olması gerektiğini düşünmektedir. Arkadaşı ona bu albümü indirebileceği ve tüm
şarkıları ücretsiz alabileceği bir web sitesinden bahsetmiştir. Eliz bu fikri biraz sorgulamasına rağmen arkadaşına da
güvenmektedir. Okuldan eve gelir gelmez yeni albümü indirmeye karar vermiştir. Web sitesini bulup, web sitesinin
gerektirdiği soruları yanıtlamaya başlamıştır. Bu sorularda ad - soyad, adres, doğum günü ve e-posta adresi gibi
bilgileri istenmektedir. Web sayfasının alt kısmında, ayda 10 hit şarkıyı sadece 10TL'ye sunan ancak etkinleştirmek için
kredi kartı numarası gerektiren ek bir bağlantı bulunmaktadır.
Eliz bu durumda ne yapmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Şarkıları indirmek için ne gerekiyorsa yapmalıdır.
Bilgileri doldurmalı ve şarkıları indirmelidir.
Kredi kartı numarasını girerek şarkıları indirmelidir.
Kesinlikle bu bilgileri vermemelidir. Arkadaşını da bu çeldirici duruma karşı uyarmalıdır.

2- Yeni bir e-posta aldınız. E-postanızda: “Merhaba, 10.000 TL kazandınız. Ödülünüzü almak için bu bağlantıya
tıklayın!!!” yazmaktadır. Bu durumda ne yapmalısınız?
A)
B)
C)
D)

Bu durum çok normaldir, düşünmeden bağlantıya tıklarım.
Tanıdıklarımın da kazanması için onlara iletirim.
Bağlantıyı kontrol ederim benimle ilgili olmasa da ödül için tıklarım.
E-postayı zararlı olarak bildiririm ve kesinlikle bağlantıya tıklamam.

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sanal ortamda vakit geçirmek yerine yapılabilecek aktivitelerdendir?
A)
B)
C)
D)

Bisiklet sürmek
Arkadaşlarla oyun oynamak
Koleksiyon yapmak
Hepsi

4- Dijital oyun kullanıcıları aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Gündelik etkinlikleri kısıtlayarak sadece dijital oyun oynamak
Ebeveynler tarafından belirlenen oyun sürelerini aşmak
Dijital oyun sohbet alanında tanımadığı kişilerle iletişime geçmek
Şiddet içeren oyunlardan uzak durmak

5- İnternetten oyun indirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Korsan oyunlar yasa dışı olduğundan indirilmemelidir.
Ebeveynlerin haberi olmadan internet üzerinden oyun indirilebilir.
Korsan oyunlar, virüs içerebileceğinden indirilmemelidir.
Oyun, yapımcıların yayımladığı orijinal site dışı herhangi bir siteden indirilmemelidir.

6- Teknoloji bağımlılığı aşağıdaki fiziksel hastalıklardan hangisine sebep olabilir?
A)
B)
C)
D)

Göz hastalıkları
Duruş bozuklukları
Obezite
Hepsi
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7- İnternette bir konu hakkında kısmen doğru, yanlış, yanıltıcı bilgilerin bir arada sunulması ve doğru bilginin ne
olduğunun anlaşılamaması bilgi kirliliği olarak tanımlanır.
Buna göre bilgi kirliliği aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A)
B)
C)
D)

Doğru, yararlı ve güvenilir bilgiye ulaşım zorlaşır.
İnternetin ve teknolojinin faydalı yönlerine olan güven azalır.
Bilgi kirliliğine maruz kalan kişiler kolaylıkla kandırılmaya açık hale gelir.
Hepsi

8- Bilgisayarımızı güvende tutmak için aşağıdakilerden hangisini/hangilerini yapmalıyız?
A)
B)
C)
D)

Antivirüs yazılımını güncel tutmalıyız.
Şüpheli linklere tıklamamalıyız.
Parolamızı tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.
Hepsi

9- Arkadaşınızın parolasının dört basamaklı ve doğum yılı olduğunu öğrendiniz. Arkadaşınıza aşağıdakilerden hangisini
önerirsiniz?
A)
B)
C)
D)

Doğum yılının sonuna adının harflerini eklemesini
Doğum yılı yerine doğum yerini kullanmasını
Parolasının harf ve rakamlardan oluşmasını
Harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan en az 8 karakterli parola oluşturmasını

10- Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılım çeşitlerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

Trojan
Modem
Adware
Spyware

11- Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir paroladır?
A)
B)
C)
D)

2014
nisan2014
ankara
@_25A-t3.

12- İnternette kimlerin arkadaşlık isteklerini kabul etmelisiniz?
A)
B)
C)
D)

Hiç kimsenin
Sadece yabancı kişilerin
Sadece tanıdığınız kişilerin
Herkesin
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13- Tablette oyun oynarken oyunun sohbet penceresinde bir mesaj görünüyor ve sana “Oyundaki en zor seviyeyi
aşman için ipucu istersen bu bağlantıyı takip et.” diyor. Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Bağlantıya tıklar, doğru olup olmadığını kontrol ederim.
B) Arkadaşıma sorarım.
C) Mesajın güvenilir olmadığını düşünür kapatırım.
D) Tableti kapatırım ve bir daha açmam.
14- Sosyal medya platformunda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak doğru bir davranıştır?
A) Evinizin resimlerini, sokak adı ve mahalle bilgisi ile yayımlamak
B) Doğum günü fotoğrafınızın altına gün/ay/yıl şeklinde doğum tarihinizi yazmak
C) Paylaşımlarınızı sadece arkadaşlarınızın görmesine izin vermek
D) Hiçbiri
15- Bir eğitim sitesine siber saldırı gerçekleştirildiğini ve siteye kayıtlı olan tüm kullanıcıların bilgilerinin çalındığını
öğrendiniz. Siz de bu siteye üye olduğunuzu hatırladınız. Öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalısınız?
A)
B)
C)
D)

İnternet sitesine giriş yapabiliyorsam herhangi bir şey yapmam.
Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini öğrenmeye çalışırım.
İnternet sitesine giriş yapabiliyorsam parolamı değiştiririm.
İnternet sitesini arkadaşlarıma tavsiye ederim.

16- İnterneti kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru bir davranış biçimidir?
A)
B)
C)
D)

İnternetteki aradığımız bilgileri doğru ve güvenilir kaynaklardan edinmek.
İnternette gördüğümüz tüm haberleri herkesle paylaşmak.
İnternet ortamında tanımadığımız kişiler tarafından yapılan hakaretlere aynı şekilde cevap vermek.
Karşılaştığımız tüm internet sitelerinin istediği tüm izin isteklerini onaylamak.

17- Bir web sitesinde sizi rahatsız eden içeriklerle karşılaşırsanız aşağıdakilerden hangisini yapmalısınız?
A)
B)
C)
D)

Siteyi terk etmelisiniz.
Ailenize söylemelisiniz.
Site içerisinde daha güvenli olabilecek başka bir bölüme tıklamalısınız.
A ve B şıklarının her ikisini de uygulamalısınız.

18- Bir web sitesini kullanmadan önce ebeveyninizden izin almanız isteniyorsa, aşağıdakilerden hangisini
yapmalısınız?
A)
B)
C)
D)

İzin almadan kullanabilirsiniz. Ailenizin bilmesi gerekmez.
Siteyi kullanmak için ailenizden izin istemelisiniz.
Arkadaşınızdan izin istemelisiniz.
Hiçbiri
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19- Aşağıdakilerden hangisi güvenli internet kullanımına uygun bir davranış değildir?
A)
B)
C)
D)

Sadece güvenilir kaynaklardan uygulama indirmeliyiz.
Her girdiğimiz siteye üye olmamalıyız.
İnternette gördüğümüz dosyaları indirip bilgisayarımızda açmalıyız.
Her gelen e-postayı ve eklerini açmamalıyız.

20- Arama motoru ne demektir?
A)
B)
C)
D)

Bilgisayarı virüslerden koruyan bir program
Bilgisayarda aradığınız dosyaları bulmanızı sağlayan bir sistem
İnternet ağının merkezindeki sistem
İnternet üzerinde belirli bir bilgiyi bulmanıza yarayan sistem

21- Telefon veya tablet gibi cihazlarımıza uygulama indirirken güvenliğimiz için aşağıdakilerden hangisine dikkat
etmeliyiz?
A)
B)
C)
D)

Uygulamanın herhangi bir reklamda tanıtılmış olmasına
Uygulamanın puanının yüksek olmasına
Uygulamanın hangi izinleri istediğine
Uygulamayı daha önce arkadaşımızın kurmuş olmasına

22- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli bir davranıştır?
A)
B)
C)
D)

Bilgisayarda ailenizin izin verdiği oyunları oynamak
İnternette müzik dinlemek
Tanımadığımız kişilerle internette sohbet etmek
Tabletteki oyunlarımızı güncellemek

23- İnternet üzerinden eğlenceli bir oyun oynuyorsunuz. Aniden karşınıza “iPhone kazanmak için tıklayın!!!” şeklinde
bir mesaj çıkıyor. Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisini yapmak en doğru davranış olur?
A)
B)
C)
D)

Mesajdaki bağlantıyı açarım
Mesajdaki bağlantıyı arkadaşlarıma iletirim
Mesajdaki bağlantıyı açmadan önce aileme danışırım
Bilgisayarımı kapatırım

24- Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalıktan korunma yöntemlerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

Zorbalık yapılan hesabın engellenmesi ve şikâyet edilmesi
Zorbalık yapan kişiye onun yaptığı biçimde karşılık vermek
Zorbalık yapan kişilere yanıt vermemek
Kişisel bilgileri mümkün olduğunca internet ortamında paylaşmamak

25- Aşağıdaki bilgilerimizden hangisini internet ortamında paylaşmamalıyız?
A)
B)
C)
D)

Ad
Soyadı
Kimlik Numarası
Takma ad
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