
Ad-Soyad.................................................................. No.........................................MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ, 
İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA (ASP.NET,C#,Html,SQL) VİZE SINAVI, 04.11.19,@Doğru şıkkın içini taşırmadan düzgünce karalayarak 
doldurunuz, çarpı ve tik işareti kullanmayınız. Şeffaf şablonla okunacaktır. @Şıkların dışındaki alanlarda karalama yapabilirsiniz. Çözdüğünüz 

soruları çizebilirsiniz. @Sınavda gruplar vardır. Bazı sorular aynı değildir. Ayrıca sıra numarası alınacaktır. Bir kağıttaki hata yandaki kağıtlarda da çıkarsa 
hepsi kopyadır. Süre 60 dk. Başarılar dilerim, İ.Çayıroğlu Aşağıdaki soruların her biri (1 p=20p)@ CSS için en doğru tanım hangisidir? © Sayfanın head kısmında 
kullanılan bir etikettir © html sayfa görünümünü düzenleyen etiketlerdir © Resmin kaynak adresini tanımlamak için kullanılan alt parametredir. © Hiçbiri 
@Hangisi Turkuaz rengini verir? ©#ff ff 00 ©#ff 00 ff © #00 ff ff ©#33 00 99 ©#00 33 99©99 33 00 @Hangisi htmlde listeleme yaparken elemanların temsil 
eden etikettir? ©<ol> ©<ul>©<li>©<type> @ Hangisi C# da bir sayının mutlak değerini alır © abs()© pow() © sqrt() © exp()© trim() © trm() @Hangisi doğru bir 
renk kodu tanımlamasıdır? © “#FF113” © “A2FF19” © “#aaffgg” © “#0a1b2c” © “#mor” ©hiçbiri @ "'Foreach' döngüsü dizi ve benzeri çoklu listeler için 
kullanılan içerisinde değişken kullanılması gereken bir döngüdür" Cümlesi doğru mu yanlış mı? © Doğru © Yanlış @Asp.net kodları tarayıcıda işlenir kullanıcıya 
ona göre sayfa gösterilir © Doğru ©Yanlış @ Html deki <a> etiketine en yakın özellikteki asp.net nesnesi hangisidir? © Button © LinkButton © HyperLink 
©ImageButton @ Hangisi html sayfasında kayan yazı oluşturur? ©<scrooll>© <delay>©<marquee> ©<meta> @ Bu etiketlerden hangisi bulunduğu satırı diğer 
satırlardan ayrı olarak göstermez. Yani metinlerin arasını ayırmaz. ©<ol>© <h1>©<p>©<br> ©<div> @ Hangisi html de tablo kullanırken geçen etiket yada 
parametre değildir? ©<href> © <table>© <td> © <tr> © border @ <body style="background-color:'#EEEEEE';"> şeklinde verilen Css ifadesinde nerede yazım 
yanlışı yapılmıştır. ©{ <body style} kısmında © {=} kısmında ©{"}  kısmında ©{-} kısmında ©{:} kısmında © {'} kısmında©{;} kısmında ©hiçbiri @ İçerisinde artı ve 
eksi olmak üzere en büyük tamsayıyı tutan değişken hangisidir? ©Long ©Double ©Byte ©Uint© Short © Int© Ulong © Boolean @String.Format("Merhaba {0} 
{1}cu", "Ali", "Su", "cu"); //ifadesinin sonucu ne çıkar? ©Merhaba Ali Sucu © Merhaba Su Ali ©Merhaba {Ali} {Su} ©Merhaba {Ali} {Sucu} © Merhaba Ali Su 
©Hata verir © Hiçbiri @Hangisi sayıyı aşağı yuvarlar © Math.Sqrt(b);  © Math.Ceiling(b); © Math.Floor(b); © Math.Round(b); © Math.Top(b);  
©Math.Bottom(b); @’ArrayList’ dizisinin kütüphanesi hangisidir? ©using System.ComponentModel;©using System.Collections.Generic; ©using 
System.Collections;©using System.Linq; @ Html tablosunda hücre kenarları yazı arasındaki boşluğu ayarlamak için hangi parametre kullanılır. © border © 
rowspan © colspan © cellspacing © cellpadding © align @Şu fonksiyonlardan hangisi metnin iki tarafındaki boşlukları almada kullanılır. ©Append() ©Builder() 
©Trim() ©Replace()©Lower() ©Substring() ©Split() @Picturebox “Click” olayı içerisinde mouse ile tıklayarak çizim yaptırabiliriz ©Doğru ©Yanlış @ Hangisi 
sitenin açılış sayfasını ayarlamak için kullanılır? ©Set As Start Page ©Set As Master Page©Set As Index Page ©Set As Starter Page ©Set As Default Page ©hiçbiri 

Aşağıdaki programların çıktılarını yanlarındaki boşluğa yazınız. Çözüm şeklinizi program üzerindeki karalamalar ile gösterin. Direk sonuçları 
yazanlar puan alamaz (60p). 
int N = 10, m = 1, j; 
while (m < 5) 
{ 
    j = N - m; 
    listBox1.Items.Add(m); 
    if (j % 3 == 2) 
    { 
        listBox1.Items.Add(j); 
    } 
    m++; 
} 

 

int N=8 ,m; 
 
m =Math.Abs(N - 10); 
for (int i = m; i <= N; i++) 
{ 
    if(i%2==0) 
    listBox1.Items.Add(i + "***"); 
    else 
    listBox1.Items.Add(i + "- - -
"); 
} 

 

int N =13; 
int m = N - 10; 
for (int i = 1; i <= 10; i++) 
{ 
  int a= m+i; 
  int b= N-i; 
  if (a > b) 
listBox1.Items.Add(a); 
  else 
listBox1.Items.Add(b); 
} 

 
string A = "MUSTAFA"; 
string B = null, C = null; 
for (int i = 1; i <= A.Length; i++) 
{ 
    B = A.Substring(0, i); 
    C = String.Format("{0}={1}{2}", i, 
B, "*"); 
    listBox1.Items.Add(C); 
} 

 

string A = "MUSTAFA"; 
ArrayList D = new ArrayList(); 
for (int i = 0; i < A.Length; i=i+2) 
{ 
    D.Add(A.Substring(i, 1)); 
} 
foreach (string E in D) 
{ 
    listBox1.Items.Add(E.ToUpper()); 
} 
 

 

string M = "MUSTAFA"; 
int a = M.Length; 
int b = Math.Abs(10 - 15); 
int c = 
Convert.ToInt32(Math.Ceiling(1.
3)); 
int d = a + b + c; 
MessageBox.Show( 
d.ToString()); 

 

Aşağıdaki şekli 
Picturebox'da 
çizen programı 
yazın. (10p) 
Dairenin çapı 100 
olsun. 
Picturebox'ın 
herhangi bir 
yerine 
çizdirebilirsiniz. 
 

 

 İstenilen 
sayıda  
öğrencinin 
notunu EKLE 
düğmesine 
tıklayarak 
diziye 
kaydedin. 
Başka bir 
düğmeye 
basıldığında 
tüm sınıfın 
ortalamasını 
herhangi bir 
nesnede 
gösteren 
programı 
yazın. (10p) 
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Aşağıdaki programların çıktılarını yanlarındaki boşluğa yazınız. Çözüm şeklinizi program üzerindeki karalamalar ile gösterin. Direk sonuçları 
yazanlar puan alamaz (60p). 
int N = 10, m = 1, j; 
while (m < 5) 
{ 
    j = N - m; 
    listBox1.Items.Add(m); 
    if (j % 3 == 2) 
    { 
        listBox1.Items.Add(j); 
    } 
    m++; 
} 

 

int N=8 ,m; 
 
m =Math.Abs(N - 10); 
for (int i = m; i <= N; i++) 
{ 
    if(i%2==0) 
    listBox1.Items.Add(i + "***"); 
    else 
    listBox1.Items.Add(i + "- - -
"); 
} 

 

int N =13; 
int m = N - 10; 
for (int i = 1; i <= 10; i++) 
{ 
  int a= m+i; 
  int b= N-i; 
  if (a > b) 
listBox1.Items.Add(a); 
  else 
listBox1.Items.Add(b); 
}  

string A = "MUSTAFA"; 
string B = null, C = null; 
for (int i = 1; i <= A.Length; i++) 
{ 
    B = A.Substring(0, i); 
    C = String.Format("{0}={1}{2}", i, 
B, "*"); 
    listBox1.Items.Add(C); 
} 

 

string A = "MUSTAFA"; 
ArrayList D = new ArrayList(); 
for (int i = 0; i < A.Length; i=i+2) 
{ 
    D.Add(A.Substring(i, 1)); 
} 
foreach (string E in D) 
{ 
    listBox1.Items.Add(E.ToUpper()); 
} 
 

 

string M = "MUSTAFA"; 
int a = M.Length; 
int b = Math.Abs(10 - 15); 
int c = 
Convert.ToInt32(Math.Ceiling(1.
3)); 
int d = a + b + c; 
MessageBox.Show( 
d.ToString()); 

 

Aşağıdaki şekli 
Picturebox'da 
çizen programı 
yazın. (10p) 
Dairenin çapı 100 
olsun. 
Picturebox'ın 
herhangi bir 
yerine 
çizdirebilirsiniz. 
 

 

Graphics CizimAlani; 
Pen Kalem = new Pen(System.Drawing.Color.Yellow, 
1); 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs 
e) 
{ 
CizimAlani = pictureBox1.CreateGraphics(); 
} 
private void button1_Click(object sender, EventArgs 
e) 
{ 
CizimAlani.DrawEllipse(Kalem, 50, 50, 100, 100); 
CizimAlani.DrawLine (Kalem, 50, 100, 100, 50); 
CizimAlani.DrawLine(Kalem, 100, 50, 150, 100); 
CizimAlani.DrawLine(Kalem, 150, 100, 100, 150); 
CizimAlani.DrawLine(Kalem, 100, 150, 50, 100); 
} 

 

İstenilen 
sayıda  
öğrencinin 
notunu EKLE 
düğmesine 
tıklayarak 
diziye 
kaydedin. 
Başka bir 
düğmeye 
basıldığında 
tüm sınıfın 
ortalamasını 
herhangi bir 
nesnede 
gösteren 
programı 
yazın. (10p) 

 

 

 


