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(Her biri 2 puan) @ Hangisi html sayfasında kayan yazı oluşturur? ©<scrooll>© <delay>©<marquee> ©<meta> @ Bulunduğumuz sayfadan başka 
bir web sitesine bağlanırken hangisi doğru yazımı ifade eder? © yanlız "Ip" adresini yazmak yeterlidir. © "http://" alan adının başında bulunmalıdır. © 
"www." alan adının başında bulunmalıdır. © Alan adının sonunda "/" işareti bulunmalıdır. @ Hangisi html de tablo kullanırken geçen etiket yada 
parametre değildir? © <table>© <td> © <tr> © border  ©<hr> @ CSS için en doğru tanım hangisidir? © Sayfanın head kısmında kullanılan bir 
etikettir © html sayfa görünümünü düzenleyen kodlardır © 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 üssünü alır © abs()© pow() © sqrt() © exp()© trim() © trm() @ Bir insan 
yaşını değişkende tutmak için en uygun değişken hangisidir? ©Long ©Double ©Byte ©Uint© Short © Boolean @Hangisi doğru bir renk kodu 
tanımlamasıdır? © “#FF113” © “A2FF19” © “#aaffgg” © “#mor” ©hiçbiri @ "'Foreach' döngüsü diziler için kullanılan bir döngüdür ve içerisinde sayaç 
kullanılmalıdır." Cümlesi doğru mu yanlış mı? © Doğru © Yanlış @ MessageBox.Show(String.Format("{0} {2} {1}", " Şemsi ", " pasajı ", "paşa 
"));//ifadesinin sonucu ne çıkar? ©Şemsi paşa pası nerede © Şemsi paşa pasajı ©Şemsi pasajı paşa ©Hata verir © Hiçbiri @Html kodları tarayıcıda 
işlenir © Doğru ©Yanlış @ Bu nesneleri link olarak kullandığımızda hangisinin Target özelliği olur? © Button © LinkButton ©ImageButton  © 
HyperLink @ "runat=server" ifadesi için en doğru seçenek hangisi ©asp.net etiketleri içinde kullanılır. © Kodlar serverda işletilip kullanıcıya öyle 
gönderilir © Asp.net içinde çalıştırılacak C# kodlarını tanımlarken kullanılır © Hiçbiri @ MasterPage sayfası kullanılırken İçerik sayfasının 
görüntüleneceği yeri belirleyen etiket hangisidir. © ContentPlaceHolder © CodeFile © PlaceHolder © Panel © ContentHolder @ 
Request.QueryString["A"]; ifadesi nerede kullanılır? © Session[“A”] içindeki bilgileri almak için © Cookies[“A”] içindeki bilgileri okumak için © Link 
yoluyla başka bir sayfadan gelen “A” değişkeni içindeki bilgileri okumak için © “A” yerine yazılacak sorguyu çalıştırmak için © A yerine yazılacak 
sayfaya adresine gitmek için @ Şifre girişi yapan kullanıcının, sayfalar arasında gezerken her seferinde doğru kişi olup olmadığını anlamak için, 
kişinin bilgisayarına atılan küçük bir dosya için hangi kod kullanımı doğrudur. ©Request.QueryString["B"]; ©Session[“C”]="D"; 
©Response.Write("E"); ©Response.Cookies.Add(F); ©Response.Redirect("A.aspx"); Aşağıdaki soruların her biri 10 puan 

Programın çıktısı ne olur 
private void button1_Click(object 
sender, EventArgs e) 
        { 
            int A = 10; int B = 0; 
 
            for (int i = A; i > 5; i=i-2) 
            { 
                B = B + i; 
            } 
            
MessageBox.Show(B.ToString()); 
        } 
 

Programın çıktısı ne olur? 
    private void 
button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            string A = "KARABÜK"; 
            string B = 
"ÜNİVERSİTESİ"; 
            string C = A.Substring(0, 
Convert.ToInt16(Math.Pow(2, 
2))); 
            string D = B.Substring(0, 
Convert.ToInt16(Math.Pow(2, 
2))); 
            if (C.Length > D.Length) 
                
MessageBox.Show(C+D); 
            else 
                MessageBox.Show(D + 
C); 
} 
 

Programın çıktısı ne olur? 
   private void 
button1_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            string city = 
"ÜNİVERSİTE"; 
            string[] Letters = 
city.Split('İ'); 
            string Text = null; 
 
            foreach  (string Item in 
Letters) 
            { 
                Text=Text + Item;  
            } 
            MessageBox.Show(Text);  
        } 
 

Aşağıdaki programın çıktısı ne 
olur?  
  private void button1_Click(object 
sender, EventArgs e) 
        { 
            for (int i = 1; i <= 3; i++) 
            { 
                for (int j = 1; j <= 3; j++) 
                { 
                    listBox2.Items.Add(i 
+ "x" + j + "=" + i*j); 
                } 
                listBox2.Items.Add("-----
--"); 
            } 
        } 
 

Cevap: 24 Cevap: UNIVKARA Cevap: ÜNVERSTE 
 Cevap  

Çizim Sorusu: Şekildeki gibi için çapraz çizgiler bulunan bir dikdörtgen 
şekli PictureBox üzerine çizecek programı yazın. 

 
 

Serbest Soru: Kendiniz bir programlama problemi oluşturun, ve 
çözümünü program olarak yazın. Problemin zorluğuna göre 
puanlanacaktır. 
Soru:  
 
 
 
Cevap:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


