
…………… ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

Ad-Soyad : Sınıf: Numara: Puan:

1)s=20
s=s+1  Yandaki fonksiyonda programa s=s+1 satırını 10 kere döndüren program çalıştırıldığında s

değişkeninin son değeri kaç olur? (5P)
A)25         B) 10        C) 15 D) 30 E)28

2)…………., kaynak kodları hedef koda dönüştürür. Hedef kod, belirli bir platform ya da gömülü bir araç için
makine dili olabilir. Hedef kod diğer bir üst düzey kaynak dil de olabilir.
Yukarıda boş bırakılan noktalı yere şıklardan hangisi gelmelidir? (5P)
A)Algoritma B) Derleyici C) Yazılım           D) Program E) Logaritma
3)print(“1 + 6 + 4 + 10”)
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir? (5P)
A) 16410 B) Hata verir C)21 D) 1+6+4+10 E)10461
4)>>> type(4)

………………..
>>> type("4")
……………….

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında noktalı yerlere      sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir? (5P)

A)<class "str">,<class "float"> B) <class "str">,<class "int">
C) <class "int">,<class "int"> D) <class "str">,<class "str">
E) <class "int">, <class "str">

5)x, y, z = 100, -45, 0
print("x =", x, " y =", y, " z =", z)
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir? (5P)
A) x=100  y=100  z=100                B) x=0   y=0    z=0
C)  Hata verir                                  D) x=100  y=-45  z=0
E)  x=0 y=45 z=100

6) >>> x = p
>>> y = 5
>>> print(x*y) İşleminin çıktısı hangisi olur? (5P)

A) 5p B) p5 C) ppppp D) x*y E) Hata verir.

7) Python'da yazılan kodları derlemek (çalıştırmak )
için kullanılan kısayol tuşu hangisidir? (5P)
A)Enter B) F5 C) Del D)Hiçbiri E)Enter
8)Aşağıda verilen değişken adlandırmalarından hangisi, değişken adlandırma kurallarına uygun değildir?
(5P)A)ad B)isim_ C)5_kisi D)TCKimlikNu E)Sayi3
9) Aşağıdaki programın ekrana vereceği çıktı nedir? (5P)
a=2 b=5
c=b**a
d=a+b+c
print(d)
A) 5      B) 25      C) 30     D) 32      E) 64

10) Aşağıdaki programın ekrana vereceği çıktı nedir? (5P)
print(*"TBMM",sep=".")
A) TBMM B) T.B.M.M. C) T B M M D) TBMM. E) T.B.M.M



X=22
X+5
İf x>25:

Print(“A”)
elif x<22:

Print(“A”)

11)Yukarıda python kodları çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur? (5P)

A)Hiçbir şey yazmaz B) x+5 C) A D) AB E) B
12) >>> x = 12.83 >>> print(int(x) İşleminin çıktısı hangisi olur? (5P)
A) 13 B) 12 C) 12.83 D) 12.00 ) 12.0
13)Aşağıdaki kodlardan hangisi 10'dan başlayıp 1'er azalarak sayıları yazdırır? (5P)
A) for i in range (10,0,1) - print(i)
B) for i in range (10,0,-1) - print(i)
C) for i in range (1,10,-1) - print(i)
D) for i in range (10,1,1) - print(i)
E) for i in range (10,0,0) - print(i)

14)
print(32// 3)……………………….> print(32 / 3)………………………..> (10P)

print(2 ** 4)………………………..> print(32 % 3)…………………………>

15)

range fonksiyonu aldığı parametre değerlerine bağlı olarak sayılar üretmek için kullanılır. Buna göre
aşağıda verilen range fonksiyonları hangi sayıları üretir? Karşılarına yazınız. (25 P)

range (1,7)

a = 2
range (0, 9, a)

range (10, 3, -2)

range (5)

range (21, 0, -3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Not: Cevapları BÜYÜK HARFLE okunaklı yazınız. BT Öğretmeni Süreniz 40
dk.Başarılar


