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MUTLAKA OKUYUNUZ 

Sınava cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, ders notu, kitap, cep bilgisayarı getirilmesi yasaktır.  Sınavda fonksiyonlu 

basit hesap makinası kullanılabilir. Soru kağıdına cevaplar dışında karalama yapmayınız. Sınav kağıdına  Öğrenci No, Ad, 

Soyad ve İmza tükenmez kalemle  yazılacaktır. Sınavda malzeme alışverişi yapmak ve görevlilere soru sormak, izinsiz 

yerinden kalkmak, cevap kağıdını başkalarının göreceği şekilde tutmak, ilave karalama kağıdı istemek yasaktır. Sorular 

eşit puanlıdır. Kurala uymayanların sınav kağıdı ilgili sınav gözetmeni tarafından alınır. 

Sınav süresi 50 dakikadır. 15 dk içinde sınavdan çıkmak yasaktır .        B A Ş A R I L AR... 

NOT: Seçilen 4 Soru yapılacaktır. Cevap Kagıdına cevapladığınız soru 

numarasını mutlaka yazınız. 
1. 3x3 lük bir integer matrisin elemanlarını ekrandan alan ve bu elemanların en büyük 

değerini bulup ekranda gösteren C programını yazınız.(25P) 

2. 

2 1 0 0 2 1 1 2 1 0 

 

Bir Futbol takımının 10 haftalık maç istatistikleri verilen dizide bulunmaktadır. Bu dizide 

2 ler galibiyetleri, 1 ler malubiyetleri 0 lar ise beraberlikleri belirtmektedir. Bu takımın küme 

düşmemesi için 12 puan alması gerekmektedir. Verilenlere göre bu takım 10 hafta sonunda 

kümede kalıp kalmadığını puanı ile birlikte ekrana yazan programı C dilinde yazınız. (25 P) 

Not: Galibiyetlere 3 puan, malubiyetlere 0 puan, beraberliklere de 1 puan verilecektir. 

İşlemler dizi kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

3. Girilen pozitif tamsayıların geometrik ortalamasını bulup yazdıran bir program yazmanız 

istenmektedir. Sayı girme işlemi negatif bir sayı girilinceye kadar veya girilen pozitif tamsayı 

adedi 5 oluncaya kadar devam edecektir. Geometrik ortalama aşağıdaki formüle göre 

hesaplanmaktadır. Sonucu bulup ondalık kısmının 2 hanesi göstererek yazdıran programı C 

dilinde yazınız. (25Puan) 

 N
Nxxxxortgeo

1

321 ........_ 
 

4. Dışarıdan girilen satır sayısına göre aşağıdaki gibi üçgen şekli oluşturan C programını 

yazınız. (satır sayısı 4 girildiği farz edilirse aşağıdaki şekil oluşmaktadır.) (2 P) 

  ** 

 

                                   **** 

 

                                             ****** 

  

        ******** 

5. 100 elemanlı bir tamsayı dizisi kullanarak, tamsayıları tutacak bir Yığın programı yazınız. 

Programda aşağıdaki metodlar olsun: 

empty():  Yığın boş ise true, değilse false dödürür. 

peek(): Yığının en tepesindeki elemanı döndürür ama bu elemanı yığından silmez. 

pop(): Yığının en tepesindeki elemanı döndürür ve bu elemanı yığından siler. 

push(int a): a sayısını yığının tepesine ekler. 

(25 P) 
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6. Klavyeden girilen bir tamsayı serisinde her sayı kendinden önce gelen iki sayının 

toplamına eşit bu seriye Fibonacci sayıları adlı verilir. Örneğin 1,1,2,3,5,8,13,… Fibonacci 

sayılarıdır. Buna göre 100’de büyük fibonacci sayılarını hesaplayıp ekrana yazdıran programı 

yazınız. (25 P) 

7. Boyutu dışarıdan girilen bir dizinin bütün elemanları 0 ile 100 arasında rastgele değerler 

alsın(rand() fonksiyon kullanılacak). Bu dizideki tek sayıları dizinin başına çift sayıları da 

dizinin kalan kısmına yerleştiren C kodunu yazınız. (25 P) 

8. Klavyeden girilen öğrencilerin okul no’ları ve dönem sonu notları ve daha sonra harf 

notları aşağıdaki cetvele göre hesaplayarak ekrana yazdıran programı yazınız. Program ayrıca 

DC ve üzeri için ‘GEÇER’ altı için ‘KALIR’ mesajını verecektir. (25 P) 

 

DönemNotu     HarfNotu 
0–39    FF 

40–44    FD 

45–59    DD 

60–59    DC 

70–74    CC 

75–79    CB 

80–84    BB 

85–89    BA 

90–100   AA 

 

9. C Programlama Dili ile hazırlanmış programların ekran görüntülerini yazınız? (25 P) 

Program1:  Program2:  

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

int i,j,x[2][2]; 

 main( ) 

{ 

 

for(i=0;i<2;i++) 

  for(j=0;j<2;j++) 

 x[i][j]=i+j; 

for(i=0;i<2;i++) 

  for(j=0;j<2;j++) 

 printf("%d",x[İ][j]); 

 getch(); 

} 

# include<stdio.h> 

# include<string.h> 

# include<conio.h> 

char isim[]={'M','E','R','S','İ'}; 

 main ( ){ 

 int s,m; 

 s=strlen(isim); 

 printf("%d\n",s); 

 for(m=s;m>=0;m--)  

 printf("%c\n",isim[m]); 

 getch(); 

} 

 

10.Dışarıdan girilecek olan yarıçap değerine göre bir kürenin hacmini bulup değerini ekrana 

yazan programı C Programlama dilinde yazınız? (25 P) 

(Kürenin hacmi;  4 x Pi x r
3
 / 3 formülü ile bulunur, Pi sayısı 3.14 alınacaktır)  
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