
Dosya Yönetimi

1. Yanda verilen simge aşağıdakilerden
hangisini gösterir?

DosyaA)

KlasörB)

SürücüC)

KısayolD)

2. Klasör kullanmamızdaki temel amaç nedir?

Dosyalarımızı gruplamak ve kolayca ulaşmak içinA)

Dosyalarımızı kimsenin görmemesi içinB)

Klasöre kendi adımızı verebilmek  içinC)

Klasör oluşturmak zorunlu olduğu içinD)

3. “Bulut depolama, internet üzerinde bize verilen bir
alanda dosyalarımızı saklamamıza verilen isimdir".
Aşağıda verilenlerden hangisi bulut depolama
hizmeti sunmaz?

Google DriveA)

Microsoft Office WordB)

DropboxC)

iCloudD)

4. Hangisi bulut depolamanın sağladığı kolaylıklardan
değildir?

Dosyalara sadece evden ulaşılabilmesiA)

Buluta yüklenen dosyaların bilgisayarda
yer kaplamaması

B)

Birçok hizmetin ücretsiz olmasıC)

Bilgisayarın bozulması, çökmesi
durumunda dosyaların zarar görmemesi

D)

5. Hangisi dosya içinde saklanabilecek bir bilgi değildir?

ResimA)

SesB)

BelgeC)

AnakartD)

6. Aşağıdakilerden hangisi resim dosyasının
uzantısıdır?

pnpA) jpgB) docC) txtD)

7. Ahmet Word programıyla hazırladığı ödevini
bilgisayarına kaydedecektir. Ödevinin ismini
aşağıdakilerden hangisi gibi koyabilir?

matematik_1.docxA)

matematik?1.docxB)

matematik"1.docxC)

matematik*1.docxD)

8. Aşağıdakilerden hangisi film dosyalarının
uzantılarından değildir?

.aviA) .flvB)

.mp3C) .mp4D)

9. BMP Hangi dosya türünün uzantısıdır?

FilmA)

SesB)

ResimC)

YazıD)

10. Dosya adında aşağıdakilerden hangi karakter
kullanılabilir?

-A) *B)

"C) ?D)
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11. Aşağıda verilen dosyalardan hangisi Microsoft Office
programlarından biriyle oluşturulmamıştır?

Özkan.docxA)

Emine.pptxB)

Yasemin.xlsC)

Seda.mp3D)

12. Emrah bilgisayarında yeni bir klasör oluşturmuştur.
Ancak klasörüne isim verirken bazı özel karakterleri
kullanmak istemekte ve sürekli hata mesajı
almaktadır. Sizce Emrah hangi karakteri kullandığı
için hata mesajı almış olabilir?

? (Soru işareti)A)

.  (Nokta)B)

+( Artı)C)

% (Yüzde)D)

13. Aşağıdakilerden hangisi bir depolama birimi değildir?

BulutA)

AnakartB)

Sabit DiskC)

Harici DiskD)

14. İnternet bağlantısı olan her yerden dosyalara
erişebildiğimiz depolama birimi aşağıdakilerden
hangisidir?

Flash BellekA)

Sabit DiskB)

CDC)

BulutD)

15. Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada
bulunduran (gruplandıran) birimlere ne denir?

KlasörA)

DosyaB)

BelgeC)

KitaplıkD)

16. "Adem, istiklal marşını seslendirerek bilgisayarına
kaydetmiştir."
Buna göre Adem’in kaydettiği ses dosyasının
uzantısı ne olabilir?

MPGA) MP3B)

JPGC) MP4D)

17. Dijital ortamlarda bilgileri kaydetmek için kullanılan
birimlere ne ad verilir?

KısayolA) KlasörB)

DosyaC) ProgramD)

18. .exe uzantılı dosyalar ne tür dosyalardır?

Çalıştırılabilir program dosyasıA) Metin dosyasıB)

Müzik dosyasıC) Video dosyasıD)

19. Ata, Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili Türkçe dersi
araştırma projesi için bir sunum hazırlamıştır.
Hazırladığı sunum ödevi dosyasının uzantısı ne
olabilir?

docxA) xlsxB)

pptxC) jpegD)

20. Aşağıdaki verilen dosya türü / uzantısı
eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

txt > metinA)

rar > videoB)

png > görselC)

mp3 > sesD)
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