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Aşağıda teknolojinin olumlu ve olumsuz özellikleri verilmiştir. Bu özellikleri olumlu
ya da olumsuz olma durumlarına göre örnekteki gibi işaretleyiniz. Siz de olumlu ve
olumsuz birer örnek yazınız.

Geçmişten bugüne teknolojik gelişmeler günlük hayatımızda yaptığımız birçok işin süresini kısaltmıştır.
Teknolojik gelişmeler hayatımızı birçok yönden etkilemektedir. Eğitim sektöründe kullanılan etkileşimli tahta gibi
uygulamalar öğrenme ve bilgiye ulaşmada kolaylık sağlamaktadır.
Günlük hayatta kullandığımız cep telefonu gibi elektronik
cihazlar insan sağlığını bozabilmektedir.
İletişim sektöründe yaşanan gelişmeler sayesinde haberleşme kolaylaşmıştır.
Ulaşım sektörünün gelişmesi insanların bir yerden başka
bir yere seyahat etme süresini kısaltmıştır.
Teknolojinin kontrolsüz bir şekilde kullanılması insanları
yalnızlaştırmakta, bu da birtakım ruhsal problemleri beraberinde getirmektedir.
Farklı sektörlerde yaşanan teknolojik gelişmeler insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltmaktadır.
Sinema gibi teknolojik altyapı gerektiren birçok sektör insanların daha iyi vakit geçirmelerini sağlamaktadır.
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Görselden hareketle genel ağ kullanımının insan hayatına sağladığı kolaylıkları örnekte olduğu gibi yazınız.

E- ticaret yoluyla alışverişin kolaylaşması
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Aşağıda teknolojinin yararları ve zararları ile ilgili alanlar verilmiştir. Boşlukları örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

YARARLARI

ZARARLARI

Eğitim
Genel ağ sayesinde
derslerin içeriklerine
daha hızlı ulaşılmaktadır.

Eğitim

Sağlık
Tıp alanındaki gelişmeler sayesinde
hastalıklar tedavi
edilebilmektedir.

Sağlık

Ekonomi

Ekonomi

İletişim

İletişim

Sosyal

Sosyal
Olumsuz genel ağ
paylaşımları insanları
şiddete yöneltebilmektedir.
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CİMER’e ait görsel ve metinden yola çıkarak aşağıdaki bilgileri doğru ya da yanlış
olma durumlarına göre işaretleyiniz. Altta verilen soruları cevaplayınız.
20 Kasım 2006’da Başbakanlığa bağlı bir
kurum olarak oluşturulan BİMER, 9 Temmuz
2018’den itibaren Cumhurbaşkanlığı bünyesinde CİMER adıyla hizmet vermeye başlamıştır. CİMER yurttaşların talep, ihbar ve
şikâyetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına
iletebilmesi amacıyla kurulan bir genel ağ
hizmetidir. CİMER sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı
Kanunu kapsamındaki haklarını kullanabilmektedirler. Yapılan başvuruların değerlendirmeye alınması için T.C. kimlik numarası,
ad, soyad ve adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi zorunludur. CİMER’e telefon ve mektupla başvuru yapılması mümkündür. Yapılan başvurular sistem
tarafından otomatik olarak üretilen başvuru numarası ile takip edilebilmektedir. (Genel
ağ üzerinden düzenlenmiştir.)

Doğru Yanlış

Vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudal iletebildiği kurum
değişmiştir.
Genel ağ üzerinden talep ihbar ve şikayette bulunanların başvurusu daha
önce değerlendirilmektedir.
Vatandaşlar talep, ihbar ve şikayetlerini tek iletişim aracı üzerinden yapabilmektedir.
Başvuruların değerlendirmeye alınması için T.C. kimlik numarası, ad, soyad
ve adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.
Vatandaşlar, 4980 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3171 sayılı
Dilekçe Hakkı Kanunu kapsamındaki haklarını kullanabilmektedirler.
Talep, istek ve şikayet başvurularında bazı vatandaşlara öncelik tanınmaktadır.
CİMER’e yapılan başvuruların değerlendirmeye alınması için T.C. kimlik numarası girişinin zorunlu olma nedenleri ne olabilir? Yazınız.

CİMER’in vatandaşa sağladığı faydalar neler olabilir? Düşüncelerinizi yazınız.
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Aşağıda farklı alanlarda kullanılan teknolojik araçlara ait kavramlar karışık olarak verilmiştir. Bu kavramları altta yer alan diyagrama örneklerde olduğu gibi yazınız.
Diyaliz
makinesi

Bilgisayar

MR cihazı

Radyo

Fotokopi cihazı

Belgegeçer

Ultrason cihazı

Ateş ölçer

Televizyon

Gazete

Tarayıcı

Yazıcı

Etkileşimli
Tahta

Röntgen
Cihazı

Cep
Telefonu

FARKLI ALANLARDA KULLANILAN TEKNOLOJİK ARAÇLAR

İleti̇ şi̇ mde
Kullanılan
Teknoloji̇ k
Araçlar
1- Cep telefonu

Eği̇ ti̇ mde
Kullanılan
Teknoloji̇ k
Araçlar

Sağlıkta
Kullanılan
Teknoloji̇ k
Araçlar

1- Etkileşimli tahta

1- Röntgen cihazı
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Altı şapka düşünme tekniğinde her renk farklı bir düşünceyi temsil etmektedir.
Olaylara kişisel bir bakış açısıyla yaklaşır.
Faydalı ve olumlu düşünme ile ilgilidir.

Karamsardır, olumsuz yönlere odaklanır.
Tarafsız ve objektiftir. Bilimsel ve net bilgiler verir.
Yaratıcıdır ve geleceğe yönelik yeni fikirler üretir.
Olayları özetleyici, birleştirici ve toparlayıcıdır.

Bu tekniği kullanmak isteyen öğretmenin “Etkileşimli tahta (akıllı tahta) kullanımının
eğitime katkısı nedir?” sorusuna farklı şapkalar takan altı öğrencinin verdiği cevaplar
şu şekildedir:
Zeynep: Etkileşimli tahta; elektronik tahta ve dijital tahta olarak da isimlendirilir. 2012’de ilk
defa beşinci ve dokuzuncu sınıflarda kullanıldı. Kullanıldığı okullarda eğitime katkısının olduğu
görüldü.
Efe: Etkileşimli tahtayla videolarımı gösterebilir, el yazısıyla yazabilir, farklı renklerde şekiller çizebilir hatta resim yapabilirim.
Olcay: Etkileşimli tahta kullanımı için ülkemizdeki okulların çoğunda genel ağ altyapısı çok iyi
değil. Bu nedenle eğitime katkısının olacağını düşünmüyorum.
Tuğba: Etkileşimli tahta kullanımının çok güzel bir yenilik olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızla iş birliği içerisinde yaptığımız sunumları akıllı tahta üzerinde izlemek oldukça keyifli oluyor.
Emine: Hayatın her alanında görülen teknolojik gelişmeler, etkileşimli tahta uygulamasının geliştirilmesi ve donatılmasını zorunlu kılacaktır.
Sema: Yapılan araştırmalar etkileşimli tahtanın dersleri daha verimli ve eğlenceli hâle getirdiğini,
zamandan tasarruf sağladığını ve eğitimde önemli bir rol oynadığını göstermektedir.
Buna göre tabloda yer alan öğrenciler hangi şapkayı takmıştır? Örnekte olduğu gibi
işaretleyiniz.
Zeynep
Efe
Olcay
Tuğba
Emine
Sema
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Aşağıdaki ifadelerin doğru cevapları bizi labirentte çıkışa ulaştıracaktır. Verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazarak doğru çıkışı
bulunuz.
Ödevlerimizi sadece genel ağ üzerinden araştırmalıyız.

2.

Genel ağ üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğu kesindir.

3.

Günümüzde bilgiye ulaşmak eskiye göre daha hızlıdır.

4.

Genel ağ üzerinden ulaştığımız bilgiler araştırma konusuyla ilgili sorulara tutarlı cevap vermelidir.

5.

Genel ağ uzantısının com, net veya org olması o sitenin araştırma konusunda güvenilir olduğunu gösterir.

6.
7.

Arama motorunu kullanarak genel ağ üzerinde aradığımız bilgiye hızlı
bir şekilde ulaşabiliriz.
Genel ağ üzerinden araştırılan konuyu sınıflandırmak işimizi kolaylaştırır.

8.

Genel ağdan alınan bilgilerin güncel olup olmadığına dikkat edilmelidir.

9.

Genel ağ üzerinden elde ettiğimiz bilgiyi yazılı kaynaklarla karşılaştırmalıyız.

ÇIKIŞ

1.

Y
D
Y

D

Y
Y

D

Y

D

D

Y

D Y
Y
D
GİRİŞ

D

D

Y
ÇIKIŞ
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Aşağıda güvenli sosyal medya kullanımı ile ilgili ifadeler kullanılmıştır. Bu ifadeleri
doğru ya da yanlış olma durumlarına göre işaretleyiniz.
Kişisel bilgilerimizi genel ağda bir kez paylaşmamız tehlikeli değildir.
Sosyal medya parolamız kolay tahmin edilebilir olmamalı ve kimseyle
paylaşılmamalı.
Kişisel fotoğraflarımızı sosyal medya üzerinden mahallemizdeki kişilerle paylaşabiliriz.
Paylaşımlarımızın gizlilik ayarlarını kontrol etmeliyiz.
Tanımadığımız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmeliyiz.
Sosyal medyada kaba bir dil kullanmamalıyız.
Bilgisayarımızda kötü amaçlı yazılım engelleyici program kullanmaya
gerek yoktur.
Sosyal medyada bizi rahatsız eden kişileri ailemize veya öğretmenlerimize hemen söylemeliyiz.
Araştırma veya alışveriş yaparken genel ağ adresinde https:// ifadesinin olduğu siteleri kullanmalıyız.

SORU
Bilgiye ulaşma konusunda günümüzde pek çok araçtan yararlanılmaktadır. Bu araçlar içerisinde genel ağ sıklıkla kullanılmakta ve birçok konuda genel ağa başvurulmaktadır. Örneğin
bazı hastalar genel ağ üzerinden rahatsızlıklarıyla ilgili tedavi yöntemlerini araştırmaktadır. Bu şekilde kendi kendini tedavi etmeye çalışmaktadır. Ancak böyle bir durumda birçok
olumsuz sonuçla karşılaşılabilir.
Buna göre,
I.

Bilgiye erişimde genel ağ çoğunlukla tercih edilmektedir.

II.

Genel ağ üzerinden erişilen her bilgi doğru olmayabilir.

III.

Elde edilen bilginin doğruluğu farklı türde kaynaklardan tespit edilebilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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Tabloda verilen bilgileri doğru ya da yanlış olma durumlarına
göre işaretleyiniz.
Genel ağda yer alan haberlerin tamamı doğrudur.
Kişisel bilgilerimizi genel ağ üzerinden başkalarıyla paylaşmamalıyız.
Bilmediğimiz kaynaklardan cep telefonumuza gelen mesajları silmeliyiz.
Bilgisayarımızın güvenliği için kötü amaçlı yazılımları engelleyici programlar yüklemeliyiz.
Evimizin dışındaki ortak kullanılan bilgisayarlardan alışveriş yapmak
güvenlidir.
Alışveriş yaptığımız sitenin adresinin başında https:// ifadesinin yer alması o sitenin güvenli olduğunu gösterir.
Genel ağı aile büyüklerimizin gözetiminde kullanmalıyız.
Kaynağı belli olmayan e-postaları açabiliriz.
Alışveriş yaparken sanal klavyeyi kullanmalıyız.

SORU
Bankacılık işlemleri, alışveriş, araştırma, e-posta hizmeti gibi pek çok alanda işimizi genel
ağ üzerinden kısa sürede yapabilmekteyiz. Ancak genel ağı bilinçli kullanmadığımız takdirde birtakım sorunlarla karşılaşabilmekteyiz. Örneğin kötü niyetli insanlar kimlik bilgilerimizi
ve şifrelerimizi elde etmek için çeşitli yollar denemekte, genel ağdan alışveriş yaparken
bilgilerimizi kopyalayabilmektedir. Güvenilir olmayan sitelerden müzik, resim ve dosya indirdiğimizde bilgisayarımıza kötü amaçlı yazılım bulaşabilmektedir. Genel ağdan gelebilecek
tehlikelere karşı korunmak için bilgisayarlarımızda kötü amaçlı yazılımları engelleyici program kullanmalıyız. Genel ağda edu ve gov uzantılı güvenilir sitelerden veri indirmeli, genel
ağdan alışveriş yaparken sanal klavye kullanmalıyız.
Buna göre,
Genel ağ, işlerimizi kolaylaştırmaktadır.
I.
II.

Genel ağ aile büyüklerinin kontrolünde kullanılmalıdır.

Genel ağ kullanımı sırasında sorunlarla karşılaşılabilmektedir.
III.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) I, II ve III
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E-ticaretin faydalarıyla ilgili cümlelerdeki boşlukları uygun kelime ya da kelime
grupları ile doldurunuz.
müşteri
satıcı

e-ticaret
alışveriş

ürün

genel ağ
yorum

firma
zamandan tasarruf

1) Firma …………………….. üzerinden müşterilerine sürekli hizmet sunabilir.
2) Elektronik ortamda veriler hızlı bir şekilde aktarıldığından …………………......….. sağlanır.
3) …………………….. için daha fazla ürün seçeneği sunar.
4) Müşteri genel ağ ortamında …………………….. yaparken ürünleri karşılaştırma imkânı
bulur.
5) Stok ve maliyet bilgileri elektronik ortamda olduğu için tedarikçi ……………………..
stok yapmak durumunda kalmaz.
6) …………………….. evden çıkmadan hızlı bir şekilde alışveriş yapılmasını sağlar.
7) Kişilerin ihtiyaçlarına uygun …………………….. bulması kolaylaşır.
8) Kişi, ürünü kullananlar tarafından yapılan …………………….. ve değerlendirmeler sayesinde ürün hakkında daha net bilgilere sahip olur.

SORU
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Sanat Kurslarında (KAYMEK) usta öğreticilerin kumaşa, ahşaba ve cama yansıttıkları özgün el sanatları “Bir alışverişten daha
fazlası” sloganıyla genel ağ adresinde satışa sunuluyor. Ebru işi kravatlardan eşarplara,
çini, minyatür, tezhip gibi sanatların işlendiği tablolardan tel kırma cüzdanlara kadar zengin
ürün yelpazesine genel ağ adresinden ulaşılabiliyor. Eserlerin satışa sunulduğu genel ağ
adresi aracılığıyla yakın zamanda kursiyerlerin ürünleri de satılacak. Genel ağ adresinde
kente özgü yöresel lezzetler Tomarza’nın kabak çekirdeği, Yahyalı’nın elması ve “Erkilet
kedi bacağı” olarak bilinen cevizli pekmezli tatlı da yer alacak. (Genel ağ üzerinden düzenlenmiştir.)
Verilen habere göre,
Ürünlerin satışından elde edilen gelir üreticilere verilmektedir.
I.
II.

E-ticaret yöresel kültüre ait ürünlerin tanıtılmasını sağlar.

E-ticaret sayesinde kurslarda üretilen ürünler ekonomik olarak değerlendirilmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
III.

A) Yalnız III

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak birey ya da gruba yapılan
zarar verme davranışlarıdır. Aşağıda verilen siber zorbalık örnekleri ile siber zorbalığa karşı alınacak önlemlerin numaralarını ilgili sandığa yazınız.
Sosyal medyada görülmesini istemediğimiz fotoğraflarımızın veya mesajlarımızın
yayınlanması.
Olumsuz davranışlarda bulunan kişinin uyarılması.
Rahatsız edici ve tehdit içeren mesajların gönderilmesi.
Tehdit veya rahatsız edici bir durumla karşılaşınca iletişimin kesilmesi.
Siber zorbanın bize yaptıkları ailemize söylenmeli.
Sahte hesaplar ile iletişim kurulmaya çalışılması.
Sosyal medya hesaplarının koruma altına alınması.
Kişisel dosyalarımıza erişilmeye çalışılması.
Okuldaki yöneticilerin ve rehberlik servisinin yardımının sağlanması.
Siber zorba, yapılan uyarılara rağmen durmuyorsa savcı ve polisle iletişime geçilmesi
Sözlü, yazılı veya videolar yoluyla kişilik haklarımıza saldırılması.

SİBER ZORBALIK ÖRNEKLERİ

1

SİBER ZORBALIĞA KARŞI
ALINACAK ÖNLEMLER

2
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Bilim insanlarının ortak özelliklerini örnekte olduğu gibi birbirini takip eden petekleri
birleştirerek bulunuz. Peteklerde bulduğunuz kelimeleri boyayınız. Geriye kalan harflerden gizli kelimeyi bulunuz. (Bu kelimeler ortak harften oluşabilir.)

Merak

K
S

Sabır

O
R
G

Cesur

U

S
A
B
I
R
L
Ç

L
C
R
Y
L
A
A

M
E
M
A
I
R
Y
L

S
E
R
A
K
I

C
U
G
L
B
C
K

M
R
Ö
I
I
A

E

Çalışkan

L
Z
N

Sorgulayıcı

Yararlı

Gözlemci
Kararlı

İpucu: Gizli kelime bulduğunuz kelimelerle ilişkilidir.
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Bulmacaya bilimsel gelişmeye katkı sunan bazı bilim insanları yerleştirilmiştir.
Bulmacada yer alan bilim insanlarını örnekte olduğu gibi bulunuz.
Bulduğunuz bilim insanlarına ait dolu kutucukları bulmacanın altında yer alan
şekillerden uygun olanlara yazınız.
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Tablodaki bilim insanlarıyla ilgili ipuçlarından yararlanarak ilgilendikleri bilim dallarını karşılarında verilen boşluklara yazınız.

Bilim İnsanı

Newton

İbn Sina

İpucu

Newton ağaç altında otururken başına bir
elma düşer ve elmanın yer çekimi nedeniyle düştüğünü keşfeder. Böylece kendi
adıyla anılan çekim yasalarını bulur.

Henüz mikroskop keşfedilmeden
önce canlı mikroplardan bahsetmiştir.
Hastalıkları tedavi etmiştir.

İbn Haldun

Yaşadığı yerlerdeki toplumun yapısını,
gelenek ve göreneklerini incelemiştir. Ünlü
eseri Mukaddime’yi yazmıştır.

Aziz Sancar

Hayatının büyük bir bölümünü laboratuvarlarda deney yaparak geçirmiştir. DNA’nın
onarılmasıyla ilgili çalışmalar yapmış ve bu
çalışmasından dolayı Nobel ödülü almıştır.

Halil İnalcık

Cahit Arf

Osmanlı Devleti ile ilgili araştırmalar yapıp
bu konuda eserler ortaya koymuştur.

Devamlı hesaplama çalışmaları yapmış ve
bunun sonucunda Arf Teoremi’ni bulmuştur.

İlgilendiği
Bilim Dalı
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Aşağıda yer alan kavram karikatüründe keşif ve buluş kavramlarının ne olduğu anlatılmış, bunlara birer örnek verilmiştir. Siz de bu örneklerden yola çıkarak keşif ve
buluşa üçer örnek veriniz.

Arkadaşlar! Keşif ve buluş arasındaki farkı biliyor musunuz?

Fatma

Doğada var olan fakat farkına varılmayan bir şeyin bilerek veya farkında
olmadan ortaya çıkarılmasına keşif denir. Tesadüfen keşfedilen kıtalar keşfe
örnek verilebilir.

Veli

KEŞİF

Ayşe

“Buluş” ve “icat” kelimeleri aynı anlamı karşılamaktadır. Daha önce doğada var olmayan
bir şey ortaya çıkarma ve yeni bir şey üretme
olarak tanımlanmaktadır. Yani icat edilen şey,
doğada daha önceden yoktur ve onu bulan kişi
tarafından meydana getirilmiştir. Örneğin telefon doğada kendiliğinden yoktur, insan aklıyla
bulunmuştur.
BULUŞ
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Aşağıda verilen anahtar sözcükleri kullanarak bir metin yazınız.
bilim

teknoloji

buluş

keşif

icat

bilim insanı

merak

mucit

sabır

eğitim

yaşam

azim

akıl

SORU
Çocukluğundan itibaren farklı birçok bilim dalını merak etmiş, bol bol kitap okumuştur. Öğrendiği bilgileri olduğu gibi kabul etmemiş ve bu bilgilerin doğru olup olmadığını araştırmıştır. Deneyler yapmış, özellikle de tıp alanına yönelik çalışmıştır. Hastalarını tedavi etmek
için sürekli çalışmıştır. Henüz on altı yaşındayken Buhara Emiri’nin hasta oğlunu iyileştirmiş
ve Emir’den Buhara Kütüphanesinde çalışma izni istemiştir. Bütün zorluklara rağmen çalışmaktan asla vazgeçmemiştir.
Metinde verilenlere göre İbn Sina ile ilgili,
I.

Çalışkan ve meraklıdır.

II.

Kararlı ve azimlidir.

III.

Ödün vermeden gerçekleri savunur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden
başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.
Öncelikle araştırma yapacağımız konuyu belirlemeliyiz.

D

Y

Araştırmada kullandığımız bilgilerin nereden
alındığını
kaynakçada
belirtmeliyiz.

Kitap, gazete, gibi kaynaklardan aldığımız bilgiler
sanal ortamdan edindiğimiz bilgilerden daha güvenilirdir.

D

Y

D

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

4. Çıkış

5. Çıkış

6. Çıkış

7. Çıkış

8. Çıkış

Araştırmamız
için farklı kaynaklardan edindiğimiz bilgileri
değiştirmeliyiz.

3. Çıkış

Genel
ağdan
aldığımız bilgiler için sitenin
adresi ve alıntı
yaptığımız
tarih kaynakçaya
konmalıdır.

2. Çıkış

Sanal ortamdan
aldığımız bilgileri
kaynakçada gösterirken alıntı yaptığımız tarihe yer
vermeye
gerek
yoktur.

1. Çıkış

Araştırma yaparken, genel ağ,
kitap, gazete gibi
kaynaklardan
yararlanmalıyız.

Y
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Aşağıdaki şekil üzerinde kitap kaynakçası yazımında takip edilmesi gereken
sıralama verilmiştir.
Şeklin altındaki eserin kaynakçasını ilgili bölüme yazınız.

Eser Sahibinin
Soyadı

Basım
Tarihi

Eser Sahibinin
Adı

Eserin
Adı

Eserin
Basıldığı yer

Yayınevinin
adı
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Aşağıda yer alan görselde dergi, ansiklopedi ve genel ağdan aldığımız bilgilerin kaynakçada nasıl belirtildiğine yer verilmiştir. Sizler de karışık şekilde verilen kaynakçaları örneklerde olduğu gibi yazınız.

GENEL AĞ
KAYNAKÇASI ANSİKLOPEDİ

DERGİ

Dergi Kaynakçası Yazımı
Yeşilay Çocuk Dergisi, Sayı 239, 2020

Sayı 298
Belleten
2019

Ansiklopedi Kaynakçası Yazımı
Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt 1, İstanbul, 1995

Cilt 1
Türkler Ansiklopedisi
2002
Ankara
İnternet Kaynakçası Yazımı
https://www.ttk.gov.tr 29.01.2020

https://www.ttk.gov.tr
2.09.2017
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Aşağıdaki bilgilerden yola çıkarak harfleri karışık olarak verilen kelimeleri düzenleyerek yeniden yazınız.
1) Yaptığımız araştırmalarda yararlandığımız kaynakları gösterdiğimiz bölümdür.
2) Daha önce hiç kimsenin aklına gelmeyen bir fikir veya ürün ortaya koyan kimsedir.
3) Bilgisayar içerisinde yer alan bilgi, yazı ve programlara zarar veren kötü amaçlı

yazılımlardır.
Kişisel bilgilerimizin kötü niyetli insanların eline geçmesidir.
Başkalarına ait bilgi, eser ve görüşlerin hiçbir isim veya kaynak belirtilmeden
kendisininmiş gibi kullanılmasıdır.
Mevcut bilgilerden yeni değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabasıdır.
Metin içerisinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili sayfanın altına ya da çalışmanın
sonuna konulan açıklamadır.

4)
5)
6)
7)

1

AKÇANYKA

3

İRVSÜ

5

HAİNİTL

7

2

TİMCU

4

İKMİLK RIHZISĞILI

6

LESMİLİB CEDÜÜŞN

TONPİD

SORU
Bilimsel bir araştırma yaparken kullandığımız kaynaklar büyük emekler verilerek hazırlanmaktadır. Bu yüzden bir eserden alıntı yaptığımızda o eseri kaynakçada mutlaka göstermeliyiz. Çalışmamızın kaynakçasında alıntı yaptığımız eseri belirtmek eseri ortaya koyan
kişinin emeğine saygı göstermemizin bir sonucudur. Bilimsel araştırmada genel ağ, dergi,
ansiklopedi, gazete, kitap gibi kaynaklardan yararlanmaktayız. Bunun yanında yararlandığımız kaynağın özelliklerine göre kaynakça yazımı değişebilmektedir. Ayrıca yararlandığımız
kaynaklardaki bilgilerin bilimsel ve güncel olup olmamasına dikkat edilmelidir.
Buna göre,
Kaynakça yazımı bilimsel etiğin bir gereğidir.
I.
II.

Bilimsel olarak yararlanılabilecek çeşitli kaynaklar vardır.

III.

Bilimsel araştırmada elde edilen bilginin geçerliliği önemlidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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Aşağıda karışık bir şekilde verilen bilimsel araştırma basamaklarını yanlarındaki kutulara doğru sırayla yazınız.

Kaynakça oluşturmak

1

Araştırma konumuzla ilgili gazete,
kitap, dergi vb. kaynakları belirlemek

2

Kaynaklardan edindiğimiz bilgiler
hakkında not almak

3

Araştırma konusuna uygun bilgileri
ilgili kaynaklardan edinmek

4

Araştırma yapacağımız konuyu belirlemek

5

SORU
Ödev araştırması için okul kütüphanesine gittim. Önce kütüphanedeki kitap ve ansiklopedileri kullanarak ödevimi araştırmaya başladım. Kitap ve ansiklopedilerden aldığım bilgileri
değiştirmeden yazdım. Yararlandığım eserlerin adını ve yazarını belirtip daha sonra kütüphanenin bilgisayarından ödevle ilgili araştırmalarıma devam ettim. Güvenilir genel ağ sayfalarından elde ettiğim bilgileri kitap ve ansiklopedilerden bulduğum bilgilerle karşılaştırıp
doğruluğunu kontrol ederek yararlandığım sitenin adresini ve siteye giriş tarihini ödevimde
belirttim.
Buna göre,
I.

Bilimsel araştırma ilkelerine uygun hareket etmiştir.

II.

Emeğe saygı göstermiştir.

III.

Ödevini araştırırken farklı bilgi kaynaklarından yararlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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Genel ağ haberinden ve görsellerden yola çıkarak soruları yanıtlayınız.

E-KİTAP HALK KÜTÜPHANELERİNDE
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzce http://koha.ekutuphane.gov.tr genel
ağ adresi üzerinden e-kitap hizmeti verilmeye başlanmıştır. Kitap hizmeti şimdilik kütüphanemiz dâhil toplamda 100 halk kütüphanesinin üyelerine açık olup 2018 yılı itibarıyla
diğer kütüphanelere de açılması için çalışma başlatılacaktır. Kütüphane üyeleri OPAC
sayfasına kullanıcı girişi yaparak e-kitaplarda tarama yapabilmektedirler. E-kitaplar çevrim içi okunabilmekte, bilgisayar veya mobil cihazlara süreli olarak indirilebilmektedir.
E-kitap kullanım kılavuzu OPAC sayfasında “e-kitap arama” alanında mevcuttur. (Genel
ağ üzerinden düzenlenmiştir.)

“E-kitap” ne demektir?

Teknolojik gelişmeler açısından değerlendirdiğimizde “e-kitap” hizmetinin okuma alışkanlığımız ve araştırmalarımız üzerinde nasıl bir etkisi
olacaktır? Düşüncelerinizi yazınız.
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Aşağıdaki genel ağ haberini okuyunuz.
Konya Büyükşehir Belediyesinin
“Ekranla Oynama, Akranla Oyna”
projesi kapsamında Ekran Bağımlılığı Çalıştayı gerçekleştirildi.
Çalıştaya katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı “Çocuklarımızın yaşamlarına uygun olmayan içeriklere ulaşımın çok kolay
olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bizim görevimiz ekran bağımlılığına karşı kılavuzluk etmektir ama önce kendimize bakıp sonra çocuklarımıza doğru bir
yol çizmeliyiz. Bugün önemli bir adım atıyoruz, bir mum yakıyoruz. Bu mum inşallah
sadece Konya’da değil, tüm Türkiye’de bir karşılık bulur ve genç nesillere bir kılavuzluk
edebiliriz.” dedi. (Genel ağ üzerinden düzenlenmiştir.)

Haberi dikkate alarak ekran bağımlılığını önleme konusunda fikirlerinizi yazıp
“Ekranla Oynama, Akranla Oyna” projesine katkı sağlayınız.
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Aşağıdaki şekilde yer alan boncukların üzerindeki kelimelerin boş kısımlarını altta yer
alan kelimelerden yola çıkarak örnekteki gibi aşağıdan yukarıya doğru tamamlayınız.
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bilim

genel ağ

Cahit Arf

buluş

medya

edu

kaynakça

gov

çalışkan

Newton

güvenlik
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Aşağıdaki görsellerde bir kütüphane üzerinden kitaplara erişim basamakları numaralandırılarak verilmiştir. Kitaplara genel ağ üzerinden ulaşırken takip edilen basamakları sırasıyla yazınız.

1

2

3

4
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Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1) Kişinin toplumla bütünleşmesi ve içinde yaşadığı topluma uyum sağlama-

sıdır.
2) Tren, gemi, uçak, otomobil gibi taşıtların genel adıdır.
3) Vatandaşların kendileri ve kamuyla ilgili talep, şikâyet, ihbar, görüş ve önerilerini devlet kurumlarına ilettiği iletişim kanalının kısaltmasıdır.
4) İnsanların gereksinimlerine yönelik araç ve gereçlerin yapılıp üretilmesi
için gereken bilgi ve yetenektir.
5) İnsanlar arasında iletişimi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümüdür.
6) Bir başkasına ait kişisel bilgilerin yetkisiz olarak kullanılması (çalınması)
suretiyle işlenen dolandırıcılık yöntemidir.
7) Kredi kartı, havale vb. ödeme sistemleri ile ödeme gerçekleştirerek genel
ağ üzerinden yapılan her türlü alışveriştir.
8) Medya mesajlarına ulaşmak ve onları doğru bir şekilde sorgulayıp çözümleyebilmektir.
9) Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişidir.
10) Buluş yapma işidir.
11) Evreni ve evrende meydana gelen olayları deney ve gözleme dayanarak
açıklamaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler bütünüdür.
12) Avrupa’da Muallim-i Sani (İkinci öğretmen) olarak bilinir. Felsefe ve mantık
alanında yaptığı çalışmaları ile büyük ün kazanmış Müslüman bilim insanıdır.
1

6

4
5

9

12

8

2
3
7

10

11
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KİTAPLAR

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar), Ankara 2018.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011.
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https://www.yardimcikaynaklar.com/bulus-yapanlarin-ve-bilim-insanlarinin-ortak-ozelliklerini-belirtiniz/
(Erişim Tarihi 14.02.2020)
https://www.aa.com.tr/tr/yasam/hunerli-ellerin-urunleri-e-ticaretle-kazanca-donusuyor-/1724727
(Erişim Tarihi 10.02.2020)
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*ID Numaraları verilen görseller www.123rf.com stok fotoğraf ajansıdan alınmıştır.
*Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansının Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne eğitim amaçlı faaliyetlerinde kullanılması için izin verdiği görseller yer almaktadır.
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