
Soru-1: Bilişim Etiği nedir? 

Elektronik ve network(ağ ve internet) ortamında uyulması gereken kuralları tanımlayan 

normlar ve kodlar kısaca bilişim etiğini ifade eder. 

Soru-2: Sosyal Medya Etiği kurallarından 3 tane yazınız. 

Tarafsız olmak ,Yalan söylememek, Toplumun değerleri ile çatışmamak, Dedikodu 

yapmamak, Kendin olmak, Açık ve anlaşılır dil kullanmak, Bağlayıcı açıklamalardan 

kaçınma (Bağlı bulunduğumuz kuruma, gruba ya da zümreyi dahil etmemek), Argo ve 

küfürden kaçınmak. ,Başkalarının özeline saygı duymak 

Soru-3: Oluşturulan bir parolanın “güçlü” kabul edilebilmesi için hangi özelliklerde 

olmalıdır? 

• En az 8 karakterden oluşur. 

• Harflerin yanı sıra, rakam ve “?, @, !, #, %, +, -, *, %” gibi özel karakterler içerir. 

• Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılır. 

Soru-4: Zararlı Yazılımlardan Nasıl Korunuruz? 

• Antivirüs (virüsten korunma) ve antispyware (casus yazılımdan korunma) 

programları kullanmalıyız 

• Antivirüs ve antispyware programlarını güncel tutmalıyız 

• İşletim sistemini güncel tutmalıyız (işletim sistemi yamalarını yapmalıyız) 

• Güvenlik duvarı kullanmalıyız 

• İnternette girdiğimiz sitelere ve indirdiğimiz dosyalara dikkat etmeliyiz 

• Lisanslı programlar kullanmalıyız 

• E-postaları açmadan önce içeriğinin güvenilirliğini kontrol etmeliyiz. 

Soru-5: Siber Suç Nedir? 

Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve / veya buna bağlı verileri ve / veya 

kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. 

Soru-6: Siber Suç Çeşitlerinden 4 tane yazınız. 

•  

• İstenmeyen İletilerin Gönderilmesi 

• Dolandırıcılık 

• Müstehcen veya Saldırgan İçerik 

• Rahatsızlık Verme, Taciz 

• Korkutma ve Hakaret 

• Siber Terörizm 

Soru-7: Derleyici nedir? 

Programcılıkta, bir programlama dilinde yazılan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle 

makine koduna) çeviren yazılımlara derleyici denir. 

Soru-8: Elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne 

…………… denir.. 

Yazılım nedir 



Soru-9: Yazılımda Olması Gereken Temel Özelliklerden 4 tane yazınız. 

• Doğruluk 

• Verimlilik 

• Güvenlik (Bütünlük): 

• Kullanılabilirlik 

• Hata bulma kolaylığı: 

•  Taşınabilirlilik: 

• Tekrar kullanılabilirlik: 

• Birlikte çalışabilirlik: 

Soru-10: Yazılım Çeşitleri kaça ayrılır 1 er örnek veriniz. 

Sistem yazılımları Windows 7, Linux ,Partus… 

Uygulama yazılımları Ofice Programları,Paint,Hesap Makinesi… 

Soru-11: Programlama Dilleri Çeşitleri kaça ayrılır? 

Yüksek seviyeli diller , Alçak seviyeli diller 

Soru-12: Programlama Dillerinden 3 tane yazınız. 

C Programlama, Python, PHP P, ASP.NET, Javascript, 

Soru-13: Algoritma nedir 

Herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların  hiçbir 

yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir. 

Soru-14: Dikdörtgenin kısa ve uzun kenarını girerek alanını ve çevresini hesaplayan 

programın algoritmasını yapınız? 

A1: Başla 

A2: Dikdörtgenin uzun kenarını giriniz:, oku x 

A3: Dikdörtgenin kısa kenarını giriniz:, oku y 

A4: alan=x*y 

A5: cevre=2*x+2*y 

A5:  yaz alan ,cevre 

A6: Bitir. 

Soru-15: Girilen sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olduğunu gösteren 

algoritmayı 

hazırlayınız. 

1. Adım:Başla 

2. Adım: Sayı giriniz, oku s 

3. Adım:Eğer s>0 ise 

4. Adım:Sayı Pozitif yaz 8. adıma git 

5. Adım: Eğer s<0 ise 

6. Adım : Sayı Negatif yaz 8. adıma git 

7. Adım:Sayı 0’a eşit yaz 

8. Adım:Bitir 



Soru-16: Aşağıda verilen akış şemalarının anlamalarını yazınız. 

 
Soru-17: Aşağıda 

verilen akış şemasının 

algoritmasını yazınız? 

 

A1: Başla 

A2: Birinci sayıyı gir.(x) 

A3: İkinci sayıyı gir. (y) 

A4: ort=(x+y)/2 

A5: ort değerini yaz. 

A6: Bitir. 
 



Soru-18: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın akış şemasını 

çiziniz. 

A1: Başla 

A2: Birinci sayıyı gir.(x) 

A3: İkinci sayıyı gir. (y) 

A4: İki sayının toplamını yap.( z=x+y) 

A5: Toplamın değerini yaz. (z) 

A6: Bitir. 

 
Soru-19: Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıya yansıtılacak bilgileri belirtmek için kullanılan 

akış diyagramı şeklidir? 

  

 

 

Soru-20: Her türlü hesaplama ve atama işlemlerinin yapıldığı akış diyagramı şekli 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)    B)    C)     D)  

Soru-21: Aşağıdaki tanımlamalarda boş bırakılan yerleri doldurunuz.  
 

a) Bir programın çözüm aşamalarını işlem basamakları şeklinde yazmaya 
.................................. denir. 

 

b) Bir programın çözüm aşamalarını şekiller ve bağlantılarla oluşturmaya 
.........................................denir. 

 

c) Makine dili ile program yazmanın zorluğu sebebiyle ........................... dili 
geliştirilmiştir. 



 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



1. Yandaki komutun görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Komut bloklarını tekrarlatır. 

b) Komutları istenilen süre kadar bekletir. 

c) Yeşil bayrağa tıkladığında bu blok altında sıralanmış kod kümesini çalıştırır. 

d) Bütün kod kümelerini durdurur. 

2. Scratch programında, aşağıdaki kodların hangisi programda çalışan bütün komutları durdurur?  

a) 

 

b) 
 

c) 

  

d) 
 

3.    Scratch programlama dilinde yer alan yeşil bayrağın görevi nedir? 

a) Programı durdurur. 

b) Programı başlatır. 

c) Programı siler. 

d) Programı kapatır. 

 

 

4. Yukarıdaki kod bloğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Blok tıklandığında çalışmaktadır. 

b) Kod bloğu sürekli çalışmaktadır. 

c) Eğer beyaz rengi algılarsa x:5 y:-110 konumuna gider. 

d) İstenen konuma gitmesi 1 saniyede gerçekleşir. 

5. Önce 3 adım git. Sonra 2 saniye bekle. Daha sonra da “Merhaba” söyle ve bu yapılanların hepsi 

sürekli olsun. 

Yukarıdaki açıklamaya uygun kod bloğu aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 

 

b) 

 



c) 

 

d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tıklandığında ekranda kaç kez “Merhaba!” yazısı görünür? 

A) 2  B) 3  C) 4  D) 5 

 

 

 

7. Yukarıdaki komutlar ne işe yarar? 

a) Tıklandığında puan değişkeni oluşturur. 

b) Yeşil Bayrak tıklandığında puan değişkeni oluşturur. 

c) Tıklandığında Puan değişkeni bir artar. 

d) Yeşil bayrak tıklandığında Puan değişkenini 0 yapar. 

 

8. Scratch programında karakterin 1 saniyede X ve Y koordinatına gitmesini sağlayan blok aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a.  

b.  

c.  

d.  
 

9. Scratch programında, aşağıdaki kodların hangisi içindeki kodların hiç durmadan çalışmasını sağlar? 

 



a)     b)  

         c)   d)  

10. Scratch programında hazırlanmış bir oyunda, sahnedeki karakter bir şarta bağlı olarak hareket ediyorsa 

aşağıdaki kodların hangisi kesinlikle kullanılmıştır? 

a)        b)  
 

c)     d)  
 

 

A. Aşağıda verilen simgelerin görevlerinden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y 
yazın. 

 
 

Scracth uygulama çalıştırma ekranının tam ekran yapar. 

 
 

Scratchte çalışan uygulamaları durdurur. 

  Scratch programında dil ayarı yapılan bölümdür. 

  Seçili olan kuklayı küçültür. 

  Kütüphaneden kukla veya sahne alır. 

  Yeni kukla veya sahne çizer. 

  Kuklanın sağa-sola dönebilme özelliğidir. 

  Kuklaların kılıklarının orta noktalarını belirler. 

 

B. Aşağıda verilen kod bloklarının görevlerini altlarına yazın. 

C. Aşağıda verilen sorularını cevaplayın. 
1. Scratch programının kullanım amacı hangi şıkta 
doğru şekilde ifade etmiştir? (5p) 
A) Oyun, çizgi film ve animasyon oluşturabiliriz. 
B) Sadece yazı yazmakta kullanabiliriz 
C) Scratch bir bilgisayarın çalışması için gereken donanımdır 
D) Scratch’ı internete girerken kullanırız 

2. Scratch programında sahne ne anlama 

gelmektedir? (5p) 

A) Kullanılan bloklar bulunduğu bölümdür. 

B) Yazı yazabildiğimiz bölümdür. 

C) Blokları çekip bıraktığımız yerdir. 

D) Tasarladığımız karakterin hareketini sergilediği 

bölümdür. 



 

3.  

 

 

 

Yukarıdaki resimde karakterimiz koordinat düzleminde (-80,-50) koordinatlarına gittiğinde, şekilde 
belirtilen rakamlardan hangisinin olduğu bölgede yer alır? (5p) 
 

      A)   1                 A)   2                  C)   3                  D)  4 

 

 

[4. ve 5.  soruları aşağıdaki resme göre cevaplayınız] 
 

 

 

 

 

4. Köpekbalığının ve balığın kenara gelince geri dönmesini sağlayan kod nedir?  
 

A)     B)  
 

C)     D) 

 

5. Köpekbalığın sürekli ağzını açıp kapatıyormuş gibi görünmesini istiyorsak kullanmamız gereken kod 

bloğu hangisidir? 

 
A)                      B)  

 

 

 

C)                                                      D) 

 

6. Aşağıda verilen kod bloklarından hangisi ekranda bulunan herhangi bir kuklanın farenin okuyla ekranda 

hareket etmesini sağlayan kod bloğudur?  

 

 

 

A) B) 



7. Aşağıdaki kod bloklarıyla bir oyunda çalışacak süre değişkeni oluşturun. Süremiz 30 saniye olacak 1 saniye 

bekleyip süre 1 azalacak. (Soruda dört adet boşluk vardır boşlukları soruya göre doldurun) 

 

 

 

 

 

 

8. Kullanıcı girişi için “Adınız” değişkenini oluşturduk. 

Yapmak istediğimiz kullanıcı adını girince verdiği cevabı “Adınız” 

değişkeninde tutmalı. Bunun için verilen kod bloklarından hangisi 

kullanılmalıdır?  

  

 

 

 

 

 

 

 

9. Yanda verilen kod blokları çalışırsa ekrana hangi şekli çizer? 

A) Beşgen 

B) Kare 

C) Üçgen 

D) Altıgen 

 

10. Verilen kod bloklarıyla ekrana 100 adımlık sekizgen çizilmek isteniyor. 

“Defa tekrarla - Adım git - Derece dön” bloklarına sırasıyla hangi sayılar 

yazılmalıdır? 

A) 8 – 100 – 90 

B) 8 – 100 -45 

C) 8 – 100 – 60 

D) 8 – 100 – 120 

 

11. Ekrana eklenen bir kukla aracılığıyla boşluk tuşuna basılınca 10 adımlık 

çizgi çizmek için hangi kod bloğu kullanılmalıdır? 

A) 

B) 



A)                                                         B) 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki kod bloklarının görevi nedir? 

A)Yukarı tuşuna basınca 10 adımlık çizgi çizer 

B) Yukarı tuşuna basınca 10 adım gider ve iz bırakır 

 

 

13. Aşağıdaki program çalışınca sonuç değişkenin değeri kaç olur? 

A)300 B)30 

C)35 D)301 

 

 

14. Verilen kod bloğuna göre çaılşan bir kukla ekranın kenarına 

gelince ters dönüyor. Ters dönmesini engellemek için 10 adım 

git bloğunun altına verilen bloklardan hangisi eklenirse kukla ters dönmez? 

A)  

B)  

C)  

D)  

 

15. Scratch programında, aşağıdaki kodların hangisi içindeki kodların hiç durmadan çalışmasını sağlar?  
 

A)                      B) 
 
 

        C)                                                       D)   

 

 


