
 
 

 
 
 
 

1)Efe bilgisayarını açtığında masaüstünde 

“anneler günü şiiri.txt” isminde bir belge 

olduğunu fark etmiştir. Bu fark ettiği belge 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Klasör   b) Sürücü  

c) Dosya  d) Program  

 
 2) Süleyman Microsoft Word 
programında hazırladığı ödevi 
bilgisayarına kaydedecektir. Ödevin ismini 
aşağıdakilerden hangisi gibi koyabilir? 
 
a) matematik-ödevi.docx  

b) matematik**ödevi.docx 

c) mat?ödevi.docx  

d) matematik”ödevi.docx 
 
 3) Aşağıdakilerden dosya isimlerinden 
hangisini müzik dosyasına verebiliriz? 
 
a) cevapsız_çınlama.mp3  

b) cevapsız cinlama.mp3  

c) cevapsız çınlama.mp3 

d)Hepsi 
 
 4) “Buz devri.avi” dosyasını hangi 
programla çalıştıramayız? 
  
a) Microsoft word  

b) Media player  

c) Gom player  

d) VLC player 
 
 5) Kaan bilgisayarında “pptx” uzantılı 
dosyayı çalıştıramamaktadır. Kaan’ın bu 
dosyayı çalıştırabilmesi için bilgisayarında 
hangi program kurulu olması gerekir? 
 
a)Nero         b)Office  

c)Gom Player         d)Google Crome 

 

 

 
 
 
 
 
 
6) Bilgisayar klasörleri için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a)Aradıklarımızı daha kolay buluruz.  
b)Daha düzenli oluruz.  

c)Dosyalarımızı kategorilere ayırmak için 
kullanırız.  

d)Hepsi. 
 
7) Aşağıdaki dosyalarda hangisini 
masaüstü arka plan yapabiliriz?  
 
a)manzara.mp3  

b) manzara.mp4 

c) manzara.jpg 

d) manzara.avi 
 
8) Yağız Yaptığı ödeve hareketli resim 
koyarak süslemek istemektedir. Yağızın 
ödevine ekleyeceği dosya aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
 
a)Kelebek.gif 

b) Kelebek.docx 

c) Kelebek.xls  

d) Kelebek.png 

 
9) Yağmur okula telefon getirip 
arkadaşlarıyla fotoğraf çekilmiştir. Eve gidip 
telefonu bilgisayara bağlamış ve çektiği 
fotoğrafı bilgisayarına yüklemiştir. Fakat 
Yağmur bilgisayarına baktığında aynı isimle 
birden çok dosya olduğunu görmüştür. 
Acaba Yağmur’un çektiği resim 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
 

a)arkadaşlar.mp3  b) arkadaşlar.mp4  

c) arkadaşlar.jpg  d) arkadaşlar.avi 

 

10) İç içe en fazla kaç klasör oluşturabiliriz? 
 

a)10    b)100  

c)1000    d)Sınırsız. 

 
 

 



11) “D:\Filmler\Savaş Filmleri\çanakkale.avi” 

 

Yukarıdaki yazıda filmin adresi verilmiştir. 
Çanakkale filmine ulaşabilmek için kaç 
klasöre girmemiz gerekir. 
 
a)1  

b)2  

c)3 

d)4 
 
Saadet ders çalışmak için bilgisayarına 
Türkçe dersiyle alakalı elektronik kitap 
indirmiştir. 
12) Saadetin bilgisayarına indirdiği 
elektronik kitabın ismi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
 
a)Türkçe.mp3  

b)Türkçe.pdf  

c)Türkçe.avi 

d)Türkçe.jpg 
 
13) Müzik dosyası uzantısı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a)mp3  

b)mp4  

c)avi  

d)png  
 
14) Resim  dosyası uzantısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a)mp3  

b)mp4  

c)avi  

d)png  
 
15 Film dosyası uzantısı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a)mp3  

b)jpg 

c)avi  

d)png  
 
 
 
 

 16) Hareketli  resim dosyası uzantısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a)gif  

b)mp4  

c)avi  

d)png  
 
17) Sıkıştırılmış dosyaların uzantısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 a ) gif  

 b) mp4  

 c) rar 

 d) png  
 

18) Çalıştırılabilir dosyaların uzantısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 a ) gif  

 b) mp4  

 c) rar 

 d) exe  
 
19) Microsoft Word  dosyalarının uzantısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 a ) gif  

 b) docx 

 c) rar 

 d) png  
 
20) Microsoft powerpoint dosyalarının 

uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 a ) gif  

 b) mp4  

 c) rar 

 d) pptx 
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