
İLKOKUL
SINAV SORULARI

1- Çevrim içi oynadığın bir oyunda, bazı özellikleri açabilmek için kredi kartı bilgisi istendiğini gördün. Bu durumda 
aşağıdakilerden hangisini yapman yanlış olur?

A) Bir yetişkine haber vermek
B) Kart sahibinin onayı olmadan kayıtlı kredi kartı bilgilerini kullanmak
C) Başka bir oyun açmak
D) Kredi kartı bilgisi gerektirmeyen özelliklerle oyuna devam etmek

2- Ödevini yapmak için girdiğin internet sitelerinden birinde “Bu site güvenli değil!” şeklinde bir uyarı çıktı. Ancak 
ödevinle ilgili aradığın bilgiyi başka hiçbir yerde bulamadın. Bu durumda nasıl bir yol izlemelisin?

A) Bu siteye girip ödevini tamamlamalısın.
B) Bu siteyi tarayıcının gizli sekmesinde açmalısın.
C) Ödevini yarıda bırakıp oyun oynamalısın.
D) Ödevinle ilgili bir büyüğünden yardım almalısın.

3- Bilgisayarını açtığında gelen bir bildirimde, bilgisayarda kullanılan antivirüs yazılımının lisans süresinin dolduğu ve 
yenilenmesi gerektiği uyarısıyla karşılaşıyorsun. Aşağıdakilerden hangisini yaparsan internette güvenli gezinmene 
devam etmiş olursun?

A) Antivirüs yazılımının korsan lisansını indirip bilgisayara kurmak
B) Açılan uyarı penceresini kapatıp internette gezinmeye başlamak
C) Bir yetişkinden yardım isteyip antivirüs lisansının yenilenmesini sağlamak
D) Uyarı veren antivirüs yazılımını bilgisayardan kaldırmak

4- İnterneti kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğrudur?

A) İnternette aradığımız bilgileri doğru ve güvenilir kaynaklardan edinmek
B) İnternette gördüğümüz haberleri doğrulamadan herkesle paylaşmak
C) İnternet ortamında tanımadığımız kişiler tarafından yapılan hakaretlere aynı şekilde cevap vermek
D) İnternet sitelerinin istediği tüm izin isteklerini onaylamak

5- Aşağıdakilerden hangisi internet kullanımında uygun olmayan bir davranıştır?

A) Arkadaşının internet sitesinde paylaştığı fotoğrafı beğenmek
B) İnternet ortamında arkadaşlarına hafta sonu gittiğin yerleri anlatmak
C) İnternet ortamında arkadaşlarının paylaşımlarına kötü yorumlar yapmak
D) Sevdiğin bir şarkıyı internet üzerinden bir arkadaşınla paylaşmak

6- Aşağıdakilerden hangisi interneti kullanarak gerçekleştirdiğimiz oyun oynama, çizgi film izleme, müzik dinleme 
ya da ödev yapma gibi aktiviteler esnasında paylaşmamamız gereken kişisel verilerimiz arasında yer almamaktadır?

A) Evimizin adresi
B) Okulumuzun adı ve adresi
C) Türkiye’nin başkenti
D) Bir yakınımıza ait cep telefonu numarası

7- Seda’nın okul ödevi için interneti kullanarak bir araştırma yapması gerekiyor. Bu esnada ziyaret ettiği web sitesinde, 
en sevdiği çizgi filme ait bedava sinema bileti kazanmasını sağlayacak bir yarışma olduğunu fark ediyor. Yarışma 
sorusu çok basit ve soruyu cevaplandırmadan önce yapması gereken yalnızca adı, soyadı, ev adresi ve bir yakınının 
cep telefonu numarası gibi birkaç bilgiyi doldurmak. Bu durumda Seda aşağıdakilerden hangisini yapmayı tercih 
etmelidir?

A) Hemen gerekli bilgileri doldurup, bileti bir an önce kazanmak için soruyu cevaplandırmalıdır.
B) Kendi bilgilerinin yanında arkadaşlarına ait bilgileri de doldurup, birden fazla bilet kazanmak için soruyu
                  birkaç defa cevaplandırmalıdır.   
C) Gerekli bilgileri yanlış doldurup, bileti bir an önce kazanmak için soruyu cevaplandırmalıdır.
D) Hiçbiri! Seda’dan doldurması istenilen bilgiler, Seda’nın kişisel bilgileridir. Bu gibi bilgiler, güvenliğinden emin 
                  olunmayan internet sayfaları üzerinden paylaşılmamalıdır. 

8- Aşağıdakilerden hangisi adımız, soyadımız, T.C. kimlik numaramız, cep telefonu numaramız gibi kendimiz ve 
yakınlarımıza ait kişisel bilgilerimizi internet gibi güvenli olmayan ortamlarda paylaşmamız ile benzer güvenlik 
riskleri taşımaktadır?

A) Tabletimi okulumun kantinindeki bir masada başıboş bırakmak
B) Bayram harçlıklarımı biriktirdiğim kumbaramı dışarıda korumasız bir şekilde bırakmak
C) Evimizin anahtarını hiç tanımadığımız yabancı kişilere emanet etmek
D) Hepsi

9- Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinde çevrim içi oyun oynarken uyulması gereken güvenlik önlemlerinden 
biridir? 

A) Oyunlara ücret ödememek için internetteki bedava oyunları indirmek
B) Güvenlik duvarı kullanmak
C) Hile uygulamaları kurmak
D) Çevrim içi bir oyuna kaydolurken istenilen tüm bilgileri eksiksiz doldurmak

10-  Çevrim içi bir oyuna kaydolurken hangi bilgilerinizi vermeniz bir güvenlik sorununa neden olabilir? 

A) En sevdiğiniz oyun 
B) Kimlik bilgileriniz 
C) Oyun dili tercihiniz/Yaşadığınız ülke 
D) En sevdiğiniz oyun karakteri 

11-  Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar korsanlarının bilgisayarlarımıza sızmasını engellemek için kullanılır?

A) Güvenlik duvarı 
B) Truva atı 
C) Ekran koruyucu
D) Ücretsiz yazılım

12- Dijital oyun oynarken aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru bir davranıştır?

A) Oyunda tanışılan kişilerle okul ve ev adres bilgilerimizi paylaşmak
B) Oyunda derece yapmak için uzun saatler boyu oyun oynamak 
C) Şiddet içerikli oyunları oynamaktan kaçınmak 
D) Oyunda tanışılan kişilerle oyun dışı konular hakkında sohbet etmek

13- Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamdaki bilgilerimizin güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbirdir?

A) Telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlara parola koymak
B) Parolamızı unutma ihtimalimize karşın yakın arkadaşlarımıza söylemek
C) Bütün hesaplarımızda aynı parolayı kullanmak
D) EBA parolamızı not kâğıdına yazıp kalemlikte taşımak

14- İnternet ortamında tanımadığınız kişilerle aşağıdaki bilgilerden hangileri paylaşılmamalıdır? 

A) Ev adresi 
B) Telefon numarası 
C) Kişisel fotoğraflar 
D) Hepsi 

15- İnternet ortamında size ait bilgilerle oluşturulmuş bir çevrim içi hesap ile karşılaştığınızda aşağıdakilerden 
hangisini yapmalısınız? 

A) Hesabı görmezden gelmek
B) Hesabın sahibine ulaşarak sohbet etmek 
C) Başkası adına aynı şekilde hesap oluşturmak 
D) Bir yakınınıza veya öğretmeninize durumu bildirmek

16- İnternetten indirilen orijinal olmayan (korsan) oyunları kullanmanın sonucunda aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Bilgisayarımız bozulabilir.
B) Bilgisayarımıza virüs bulaşabilir.
C) Bilgisayarımız yavaşlayabilir.
D) Hepsi

17- Bir sosyal medya ortamından, mesajlaşma uygulamasından veya e-posta üzerinden gelen bir dosya, eğer 
tanımadığımız birinden geliyorsa ne yapmalıyız?

A) Dosyayı bilgisayarımıza indirip içine bakmalıyız.
B) Dosyayı bilgisayarımıza indirip bir süre bekledikten sonra açmalıyız.
C) Gönderen kişiye dosyanın güvenilir olup olmadığını sorup öyle açmalıyız.
D) Dosyayı kesinlikle açmamalıyız.

18- Aşağıdakilerden hangisi kötücül yazılımlardan korunma yöntemi değildir?

A) Güvenlik uyarısı veren internet sitelerine giriş yapmamak
B) Bilgisayarı koruyacak güvenlik yazılımları kullanmak
C) Arkadaşımızdan gelen “şu harika siteye göz at” mesajına tıklamak
D) Bilgisayarımıza güvenmediğimiz harici bellekleri bağlamamak

19- Arkadaşınızın sosyal medya platformunda paylaştığı fotoğrafa aşağıda yer alan yorumlar yapılmıştır. Bunlardan 
hangisi siber zorbalığı işaret eden bir yorum değildir?

A) Böyle fotoğraf mı çekilir, bence sen bu işi bırak.
B) Güzel fotoğraf, nerede çekildin?
C) Çok kötü çıkmışsın, ben olsam bu fotoğrafı hiç kimse ile paylaşmam.
D) Bence sen fotoğraf çekmeyi hiç beceremiyorsun.

20- Aşağıdakilerden hangisi daha güçlü bir paroladır?

A) Siber-cB
B) ABC2023
C) H.19.003
D) @_25A-t3.
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7- Seda’nın okul ödevi için interneti kullanarak bir araştırma yapması gerekiyor. Bu esnada ziyaret ettiği web sitesinde, 
en sevdiği çizgi filme ait bedava sinema bileti kazanmasını sağlayacak bir yarışma olduğunu fark ediyor. Yarışma 
sorusu çok basit ve soruyu cevaplandırmadan önce yapması gereken yalnızca adı, soyadı, ev adresi ve bir yakınının 
cep telefonu numarası gibi birkaç bilgiyi doldurmak. Bu durumda Seda aşağıdakilerden hangisini yapmayı tercih 
etmelidir?

A) Hemen gerekli bilgileri doldurup, bileti bir an önce kazanmak için soruyu cevaplandırmalıdır.
B) Kendi bilgilerinin yanında arkadaşlarına ait bilgileri de doldurup, birden fazla bilet kazanmak için soruyu
                  birkaç defa cevaplandırmalıdır.   
C) Gerekli bilgileri yanlış doldurup, bileti bir an önce kazanmak için soruyu cevaplandırmalıdır.
D) Hiçbiri! Seda’dan doldurması istenilen bilgiler, Seda’nın kişisel bilgileridir. Bu gibi bilgiler, güvenliğinden emin 
                  olunmayan internet sayfaları üzerinden paylaşılmamalıdır. 

8- Aşağıdakilerden hangisi adımız, soyadımız, T.C. kimlik numaramız, cep telefonu numaramız gibi kendimiz ve 
yakınlarımıza ait kişisel bilgilerimizi internet gibi güvenli olmayan ortamlarda paylaşmamız ile benzer güvenlik 
riskleri taşımaktadır?

A) Tabletimi okulumun kantinindeki bir masada başıboş bırakmak
B) Bayram harçlıklarımı biriktirdiğim kumbaramı dışarıda korumasız bir şekilde bırakmak
C) Evimizin anahtarını hiç tanımadığımız yabancı kişilere emanet etmek
D) Hepsi

9- Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinde çevrim içi oyun oynarken uyulması gereken güvenlik önlemlerinden 
biridir? 

A) Oyunlara ücret ödememek için internetteki bedava oyunları indirmek
B) Güvenlik duvarı kullanmak
C) Hile uygulamaları kurmak
D) Çevrim içi bir oyuna kaydolurken istenilen tüm bilgileri eksiksiz doldurmak

10-  Çevrim içi bir oyuna kaydolurken hangi bilgilerinizi vermeniz bir güvenlik sorununa neden olabilir? 

A) En sevdiğiniz oyun 
B) Kimlik bilgileriniz 
C) Oyun dili tercihiniz/Yaşadığınız ülke 
D) En sevdiğiniz oyun karakteri 

11-  Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar korsanlarının bilgisayarlarımıza sızmasını engellemek için kullanılır?

A) Güvenlik duvarı 
B) Truva atı 
C) Ekran koruyucu
D) Ücretsiz yazılım

12- Dijital oyun oynarken aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru bir davranıştır?

A) Oyunda tanışılan kişilerle okul ve ev adres bilgilerimizi paylaşmak
B) Oyunda derece yapmak için uzun saatler boyu oyun oynamak 
C) Şiddet içerikli oyunları oynamaktan kaçınmak 
D) Oyunda tanışılan kişilerle oyun dışı konular hakkında sohbet etmek

13- Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamdaki bilgilerimizin güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbirdir?

A) Telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlara parola koymak
B) Parolamızı unutma ihtimalimize karşın yakın arkadaşlarımıza söylemek
C) Bütün hesaplarımızda aynı parolayı kullanmak
D) EBA parolamızı not kâğıdına yazıp kalemlikte taşımak

14- İnternet ortamında tanımadığınız kişilerle aşağıdaki bilgilerden hangileri paylaşılmamalıdır? 

A) Ev adresi 
B) Telefon numarası 
C) Kişisel fotoğraflar 
D) Hepsi 

15- İnternet ortamında size ait bilgilerle oluşturulmuş bir çevrim içi hesap ile karşılaştığınızda aşağıdakilerden 
hangisini yapmalısınız? 

A) Hesabı görmezden gelmek
B) Hesabın sahibine ulaşarak sohbet etmek 
C) Başkası adına aynı şekilde hesap oluşturmak 
D) Bir yakınınıza veya öğretmeninize durumu bildirmek

16- İnternetten indirilen orijinal olmayan (korsan) oyunları kullanmanın sonucunda aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Bilgisayarımız bozulabilir.
B) Bilgisayarımıza virüs bulaşabilir.
C) Bilgisayarımız yavaşlayabilir.
D) Hepsi

17- Bir sosyal medya ortamından, mesajlaşma uygulamasından veya e-posta üzerinden gelen bir dosya, eğer 
tanımadığımız birinden geliyorsa ne yapmalıyız?

A) Dosyayı bilgisayarımıza indirip içine bakmalıyız.
B) Dosyayı bilgisayarımıza indirip bir süre bekledikten sonra açmalıyız.
C) Gönderen kişiye dosyanın güvenilir olup olmadığını sorup öyle açmalıyız.
D) Dosyayı kesinlikle açmamalıyız.

18- Aşağıdakilerden hangisi kötücül yazılımlardan korunma yöntemi değildir?

A) Güvenlik uyarısı veren internet sitelerine giriş yapmamak
B) Bilgisayarı koruyacak güvenlik yazılımları kullanmak
C) Arkadaşımızdan gelen “şu harika siteye göz at” mesajına tıklamak
D) Bilgisayarımıza güvenmediğimiz harici bellekleri bağlamamak

19- Arkadaşınızın sosyal medya platformunda paylaştığı fotoğrafa aşağıda yer alan yorumlar yapılmıştır. Bunlardan 
hangisi siber zorbalığı işaret eden bir yorum değildir?

A) Böyle fotoğraf mı çekilir, bence sen bu işi bırak.
B) Güzel fotoğraf, nerede çekildin?
C) Çok kötü çıkmışsın, ben olsam bu fotoğrafı hiç kimse ile paylaşmam.
D) Bence sen fotoğraf çekmeyi hiç beceremiyorsun.

20- Aşağıdakilerden hangisi daha güçlü bir paroladır?

A) Siber-cB
B) ABC2023
C) H.19.003
D) @_25A-t3.
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İLKOKUL
SINAV SORULARI

1- Çevrim içi oynadığın bir oyunda, bazı özellikleri açabilmek için kredi kartı bilgisi istendiğini gördün. Bu durumda 
aşağıdakilerden hangisini yapman yanlış olur?

A) Bir yetişkine haber vermek
B) Kart sahibinin onayı olmadan kayıtlı kredi kartı bilgilerini kullanmak
C) Başka bir oyun açmak
D) Kredi kartı bilgisi gerektirmeyen özelliklerle oyuna devam etmek

2- Ödevini yapmak için girdiğin internet sitelerinden birinde “Bu site güvenli değil!” şeklinde bir uyarı çıktı. Ancak 
ödevinle ilgili aradığın bilgiyi başka hiçbir yerde bulamadın. Bu durumda nasıl bir yol izlemelisin?

A) Bu siteye girip ödevini tamamlamalısın.
B) Bu siteyi tarayıcının gizli sekmesinde açmalısın.
C) Ödevini yarıda bırakıp oyun oynamalısın.
D) Ödevinle ilgili bir büyüğünden yardım almalısın.

3- Bilgisayarını açtığında gelen bir bildirimde, bilgisayarda kullanılan antivirüs yazılımının lisans süresinin dolduğu ve 
yenilenmesi gerektiği uyarısıyla karşılaşıyorsun. Aşağıdakilerden hangisini yaparsan internette güvenli gezinmene 
devam etmiş olursun?

A) Antivirüs yazılımının korsan lisansını indirip bilgisayara kurmak
B) Açılan uyarı penceresini kapatıp internette gezinmeye başlamak
C) Bir yetişkinden yardım isteyip antivirüs lisansının yenilenmesini sağlamak
D) Uyarı veren antivirüs yazılımını bilgisayardan kaldırmak

4- İnterneti kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğrudur?

A) İnternette aradığımız bilgileri doğru ve güvenilir kaynaklardan edinmek
B) İnternette gördüğümüz haberleri doğrulamadan herkesle paylaşmak
C) İnternet ortamında tanımadığımız kişiler tarafından yapılan hakaretlere aynı şekilde cevap vermek
D) İnternet sitelerinin istediği tüm izin isteklerini onaylamak

5- Aşağıdakilerden hangisi internet kullanımında uygun olmayan bir davranıştır?

A) Arkadaşının internet sitesinde paylaştığı fotoğrafı beğenmek
B) İnternet ortamında arkadaşlarına hafta sonu gittiğin yerleri anlatmak
C) İnternet ortamında arkadaşlarının paylaşımlarına kötü yorumlar yapmak
D) Sevdiğin bir şarkıyı internet üzerinden bir arkadaşınla paylaşmak

6- Aşağıdakilerden hangisi interneti kullanarak gerçekleştirdiğimiz oyun oynama, çizgi film izleme, müzik dinleme 
ya da ödev yapma gibi aktiviteler esnasında paylaşmamamız gereken kişisel verilerimiz arasında yer almamaktadır?

A) Evimizin adresi
B) Okulumuzun adı ve adresi
C) Türkiye’nin başkenti
D) Bir yakınımıza ait cep telefonu numarası

7- Seda’nın okul ödevi için interneti kullanarak bir araştırma yapması gerekiyor. Bu esnada ziyaret ettiği web sitesinde, 
en sevdiği çizgi filme ait bedava sinema bileti kazanmasını sağlayacak bir yarışma olduğunu fark ediyor. Yarışma 
sorusu çok basit ve soruyu cevaplandırmadan önce yapması gereken yalnızca adı, soyadı, ev adresi ve bir yakınının 
cep telefonu numarası gibi birkaç bilgiyi doldurmak. Bu durumda Seda aşağıdakilerden hangisini yapmayı tercih 
etmelidir?

A) Hemen gerekli bilgileri doldurup, bileti bir an önce kazanmak için soruyu cevaplandırmalıdır.
B) Kendi bilgilerinin yanında arkadaşlarına ait bilgileri de doldurup, birden fazla bilet kazanmak için soruyu
                  birkaç defa cevaplandırmalıdır.   
C) Gerekli bilgileri yanlış doldurup, bileti bir an önce kazanmak için soruyu cevaplandırmalıdır.
D) Hiçbiri! Seda’dan doldurması istenilen bilgiler, Seda’nın kişisel bilgileridir. Bu gibi bilgiler, güvenliğinden emin 
                  olunmayan internet sayfaları üzerinden paylaşılmamalıdır. 

8- Aşağıdakilerden hangisi adımız, soyadımız, T.C. kimlik numaramız, cep telefonu numaramız gibi kendimiz ve 
yakınlarımıza ait kişisel bilgilerimizi internet gibi güvenli olmayan ortamlarda paylaşmamız ile benzer güvenlik 
riskleri taşımaktadır?

A) Tabletimi okulumun kantinindeki bir masada başıboş bırakmak
B) Bayram harçlıklarımı biriktirdiğim kumbaramı dışarıda korumasız bir şekilde bırakmak
C) Evimizin anahtarını hiç tanımadığımız yabancı kişilere emanet etmek
D) Hepsi

9- Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinde çevrim içi oyun oynarken uyulması gereken güvenlik önlemlerinden 
biridir? 

A) Oyunlara ücret ödememek için internetteki bedava oyunları indirmek
B) Güvenlik duvarı kullanmak
C) Hile uygulamaları kurmak
D) Çevrim içi bir oyuna kaydolurken istenilen tüm bilgileri eksiksiz doldurmak

10-  Çevrim içi bir oyuna kaydolurken hangi bilgilerinizi vermeniz bir güvenlik sorununa neden olabilir? 

A) En sevdiğiniz oyun 
B) Kimlik bilgileriniz 
C) Oyun dili tercihiniz/Yaşadığınız ülke 
D) En sevdiğiniz oyun karakteri 

11-  Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar korsanlarının bilgisayarlarımıza sızmasını engellemek için kullanılır?

A) Güvenlik duvarı 
B) Truva atı 
C) Ekran koruyucu
D) Ücretsiz yazılım

12- Dijital oyun oynarken aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru bir davranıştır?

A) Oyunda tanışılan kişilerle okul ve ev adres bilgilerimizi paylaşmak
B) Oyunda derece yapmak için uzun saatler boyu oyun oynamak 
C) Şiddet içerikli oyunları oynamaktan kaçınmak 
D) Oyunda tanışılan kişilerle oyun dışı konular hakkında sohbet etmek

13- Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamdaki bilgilerimizin güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbirdir?

A) Telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlara parola koymak
B) Parolamızı unutma ihtimalimize karşın yakın arkadaşlarımıza söylemek
C) Bütün hesaplarımızda aynı parolayı kullanmak
D) EBA parolamızı not kâğıdına yazıp kalemlikte taşımak

14- İnternet ortamında tanımadığınız kişilerle aşağıdaki bilgilerden hangileri paylaşılmamalıdır? 

A) Ev adresi 
B) Telefon numarası 
C) Kişisel fotoğraflar 
D) Hepsi 

15- İnternet ortamında size ait bilgilerle oluşturulmuş bir çevrim içi hesap ile karşılaştığınızda aşağıdakilerden 
hangisini yapmalısınız? 

A) Hesabı görmezden gelmek
B) Hesabın sahibine ulaşarak sohbet etmek 
C) Başkası adına aynı şekilde hesap oluşturmak 
D) Bir yakınınıza veya öğretmeninize durumu bildirmek

16- İnternetten indirilen orijinal olmayan (korsan) oyunları kullanmanın sonucunda aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Bilgisayarımız bozulabilir.
B) Bilgisayarımıza virüs bulaşabilir.
C) Bilgisayarımız yavaşlayabilir.
D) Hepsi

17- Bir sosyal medya ortamından, mesajlaşma uygulamasından veya e-posta üzerinden gelen bir dosya, eğer 
tanımadığımız birinden geliyorsa ne yapmalıyız?

A) Dosyayı bilgisayarımıza indirip içine bakmalıyız.
B) Dosyayı bilgisayarımıza indirip bir süre bekledikten sonra açmalıyız.
C) Gönderen kişiye dosyanın güvenilir olup olmadığını sorup öyle açmalıyız.
D) Dosyayı kesinlikle açmamalıyız.

18- Aşağıdakilerden hangisi kötücül yazılımlardan korunma yöntemi değildir?

A) Güvenlik uyarısı veren internet sitelerine giriş yapmamak
B) Bilgisayarı koruyacak güvenlik yazılımları kullanmak
C) Arkadaşımızdan gelen “şu harika siteye göz at” mesajına tıklamak
D) Bilgisayarımıza güvenmediğimiz harici bellekleri bağlamamak

19- Arkadaşınızın sosyal medya platformunda paylaştığı fotoğrafa aşağıda yer alan yorumlar yapılmıştır. Bunlardan 
hangisi siber zorbalığı işaret eden bir yorum değildir?

A) Böyle fotoğraf mı çekilir, bence sen bu işi bırak.
B) Güzel fotoğraf, nerede çekildin?
C) Çok kötü çıkmışsın, ben olsam bu fotoğrafı hiç kimse ile paylaşmam.
D) Bence sen fotoğraf çekmeyi hiç beceremiyorsun.

20- Aşağıdakilerden hangisi daha güçlü bir paroladır?

A) Siber-cB
B) ABC2023
C) H.19.003
D) @_25A-t3.
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