
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

   Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı 

 

Sınav sorularının cevaplarını ve sonuçlarını www.afguven.com  kişisel web sayfamdan 

öğrenebilirsiniz. 

 

www.afguven.com 

 

MUTLAKA OKUYUNUZ 

BIP103 Bilgisayar Programlama Temelleri dersinin Vize Ve Final Sınav Çalışma Soruları.Bu 

soruları anlayarak çözdüğünüzde her iki sınavdan 100 alabilme ihtimaliniz artacaktır. Başarılar… 

 

1. Klavyeden yarıçapı girilen kürenin alanını ve hacmini bulmak için gerekli olan algoritmayı oluşturunuz. 

Algoritmanın sözde kodunu yazınız ve akış diyagramını çiziniz. 

 

2. Klavyeden girilen N adet sayının negatif ve pozitif olanlarının ayrı ayrı ortalamasını bulan programın 

sözde kodunu yazınız ve akış diyagramını çiziniz. 

 

3. Bir “1” sayısından başka pozitif ortak böleni olmayan sayılara, “aralarında asal sayılar”denir. Klavyeden 

girilen 10 adet sayıdan aralarında asal olanlarını belirleyen algoritmanın akış diyagramını çiziniz. 

 

4. Bir bakteri cinsi her 5 dakikada bir ikiye bölünerek çoğalmaktadır. Başlangıçta bir bakteri olduğunu kabul 

ederek bir saat sonra oluşacak bakteri sayısını bulunuz. (Döngü kullanarak)  

 

5. 

 

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.  

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

kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

 

6. 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. 

 N
Nxxxxortgeo

1

321 ........_ 
 

 

7. Dışarıdan girilecek olan yarıçap değerine göre bir kürenin hacmini bulup değerini ekrana yazan programı 

C Programlama dilinde yazınız?  

(Kürenin hacmi;  4 x Pi x r
3
 / 3 formülü ile bulunur, Pi sayısı 3.14 alınacaktır)  
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8. C Programlama Dili ile hazırlanmış programların ekran görüntülerini programların altına yazınız? 

 

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','S','A','J'}; 

 main ( ){ 

 int s,m; 

 s=strlen(isim); 

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

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

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

 getch(); 

} 

Program Çıktısı: 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktısı: 

 

 

 

 

 

 

9. Klavyeden girilen bir tamsayının hanelerindeki en büyük sayıyı bulan programın akış diyagramını çiziniz. 

 

10. Klavyeden girilen ondalıklı sayıyı, sadeleşemeyecek şekilde rasyonel sayı olarak yazdıran programın 

akış diyagramını çiziniz. (Örneğin, klavyeden “3.5” girilirse program “7/2” üretmelidir). 

 

11. Bir sınıftaki “m” tane öğrencinin, “n” tane dersinin notları mxn boyutlu A matrisine klavyeden 

girilecektir. Her ders için sınıf not ortalaması hesaplanacaktır. Eğer öğrencinin o dersten aldığı not, 

ortalamadan büyük veya eşit ise öğrencinin o dersten geçtiği, aksi halde dersten kaldığı ekrana basılacaktır. 

Örneğin; Ekranda, “3. Öğrenci 5. Dersten GEÇTİ.” yazacaktır. Sınıftaki tüm öğrencilerin, her ders için ders 

sırasına göre geçme veya kalma durumları ekrana basılacaktır. Bu problemin çözümü için gerekli olan 

algoritmanın akış diyagramını çiziniz. 

 

12. 3x3 lük bir integer matrisin elemanlarını ekrandan alan ve bu elemanların en büyük  

değerini bulup ekranda gösteren C programını yazınız. 

13. Klavyeden girilen herhangi bir gerçel sayının karesini fonksiyon ile bulup ekrana yazan C programını 

yazınız. Bu fonksiyon hesaplama sonucunu "return" ile geri döndürmeyecek, işaretçi ve adres kullanımı ile 

"main" içinde tanımlı değişkeni fonksiyon içinden direkt olarak değiştirerek karesini alacaktır. Fonksiyonun 

ismi "kareal" şeklinde olacaktır. 

14. a) z=a+jb şeklinde ifade edilen komplex sayılar C de struct yapısı ile nasıl tanımlanır ?  

b) İki komplex sayının (z1=a1+jb1 ve z2=a2+jb2) çarpımı z3=(a1a2-b1b2) + j (a1b2+b1a2) şeklinde ise 
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klavyeden alınan z1 ve z2 komplex sayılarının çarpım sonucunu fonksiyon kullanarak hesaplayan ve ekrana 

gösteren C programını yazınız. Fonksiyon z3=complexcarp(z1,z2); şeklinde kullanılacaktır. 

15. a) Çalışma dizininde mevcut bulunan "ornek1.txt" dosyasını bayt bayt okuyarak okunan baytları sıra ile 

"ornek2.txt" dosyasına yazan C kodunu yazınız. "ornek2.txt" dosyası C programı içinde oluşturulacaktır.  

b) Bu işlem sonunda "ornek1.txt" dosyasının boyutunu ekrana yazınız. 

16. Dışarıdan(klavyeden) girilen 10 sayının üçe tam bölünebilenlerinin adedini bulup ekrana yazan 

programın 

a. Akış diyagramını çiziniz. 

b. C kodunu yazınız. 

17. Dışarıdan (klavyeden) girilen bir karakterin  

a. „a‟ olması durumunda ekrana “ANKARA” 

b. „b‟ ,‟r‟ ve „t‟olması durumunda ekrana “BURSA” 

c. „d‟ olması durumunda ekrana “DENİZLİ” 

d. „e‟ ,‟f‟ olması durumunda ekrana “EDİRNE” 

e. „k‟ olması durumunda ekrana “KIRIKKALE” 

yazacak olan programın C kodunuz yazınız. (if-else ve elseif yapıları kullanılmayacaktır) 

18. Dışarıdan girilen satır sayısına göre aşağıdaki gibi üçgen şekli oluşturan C programını yazınız. (satır 

sayısı 4 girildiği farz edilirse aşağıdaki şekil oluşmaktadır.) 

 

     ** 

 

                                    **** 

 

                                             ****** 

  

******** 

 

 

19. 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. 

20. Dışarıdan(klavyeden) bir sayı girilsin. Bu sayı 2 ile bölünüyor ise ekrana "2 ile bölünüyor" ,3 ile 

bölünüyor ise ekrana "3 ile bölünüyor " ,5 ile bölünüyorsa ekrana "5 ile bölünüyor" ve hiç birisine 

bölünmüyorsa ekrana "böleni yok" yazan C programını yazınız. (ekrana bu yazılardan sadece bir tanesi 

çıkabilir) 

21. Dışarıdan(klavyeden) bir sayı girilsin. Bu sayı tek ise ekrana "tek sayı girdiniz" değil ise "çift sayı 

girdiniz yazan C kodunu yazınız. 

22. Yığın, kuyruk ve bağlı liste veri yapılarını şekillerle anlatınız. Bu yapıların özelliklerini, birbirinden ve 
dizilerden farklarını açıklayınız. 
23. 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. 
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push(int a): a sayısını yığının tepesine ekler. 
 
24. 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. 

 

DönemNotuHarfNotu 

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 

 

25. 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. 
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