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Adı Soyadı : …………………………………… 

Sınıf / No  :  ..…………………………………. 

1. Klavyeden girilen pozitif tamsayının faktöriyelini bulup yazdıran programı yazalım. 

Girilen sayı pozitif tamsayı değilse uyarı versin. 

Ekran görüntüsü örnek; 
 

Bir sayı giriniz : 6                  #klavyeden 6 sayısı giriliyor 

           1x2x3x4x5x6=6!=720          # ekrana gelen görüntü 

print("Girdiğiniz pozitif tamsayının faktöriyelini alır") 

x=………………….("Bir sayı giriniz") 

fakt=…….        #çarpımı biriktireceğimiz değişkene başlangıç değeri ata 

sayilar=………    # sayılar değişkenini boş bir string değer olarak ata. 

if  …….......................................():          # girilen değer pozitif tamsayı mı? Kontrol et 

    x=…………(…….)     # x i kullanacağın uygun tipe çevir. 

    …….. ………==………:             # sıfır faktöriyel  0!=1    bir olmalı, bunu kontrol et.        

        …………….=………. 

    ………..:                    # girilen sayı sıfır değilse girilen sayıya kadar olan tamsayıları döndür 

        ……….. i in ………………(1,…………….): 

            …………..=……………..*…….   #Çarpılan sayı döngü içinde değer alan dikkat et 

            ……………=……………….+………..(……)+"……"  #her sayı arasına x koyarak  sayilar değişkenine ekle 

    print(sayilar[:……..],"="+……..….(…….)+"!="+str(………………)); 

      # sayilar değişkeninin en sonunda bir x işareti fazladan olacağı için son karakteri sildirmek gerekir. 

else: 

    ………………..("…………………..……………………………………………..")  #tamsayı girilmemişse uyar 

2. Klavyeden negatif ve pozitif tamsayılar girildiği sürece devam eden döngüde, klavyeden 

girilen negatif ve pozitif sayıların listesini veren programı yazalım. 

print("Klavyeden negatif ve pozitif tam sayılar girildiği sürece devam eden ") 
print("Girilen Negatif ve Pozitif sayıları listeleyen programdır... ") 
sayi=…………         # sayi değişkenine atayacağınız değerin hangi tipte olduğuna dikkat edin.            
nliste=[] 
pliste=[] 
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………………  ………….………………….() or (sayi[…..]=="-" and sayi[…….:].……..……………….()):   

    if ………..(…………...)>………:          # pozitif sayı mı? Uygun tipe çevirerek sorgula 

        ………………….…………………….(………………)             # pozitiflerin listesine eklet 

    …………… ………..(…………...)<………:             # yoksa negatif sayı mı? Uygun tipe çevirerek sorgula 

        ………………….…………………….(………………)              # negatiflerin listesine eklet 

    sayi=………………("………………………….……………………")  #Pozitif veya negatif tamsayı girişi iste 

print("Girilen pozitif tamsayılar :",…………………..,"negatif tamsayılar :",…………………..) 

3. Sırayla girilen 10 sayıdan kaçının negatif, kaçının pozitif, kaçının hatalı giriş olduğunu 

yazdıran programı yazalım. ()   Not: Bu soruda arttırma n=n+1 değil n+=1 şeklinde istenmiştir. 

Ekran Görüntüsü: 
1.Sayıyı Giriniz : 10 

2.Sayıyı Giriniz : -9 

3.Sayıyı Giriniz : ş 

4.Sayıyı Giriniz : -4 

5.Sayıyı Giriniz : 45 

2 negatif, 2 pozitif, 1 hatalı  giriş yaptınız 

nsay= psay= hsay=0           # üç değişkene de sıfır değeri atanır 

for n in range(….…,…….):             # 10 sayı girişi döngüsü başlar 

    sayi=……..…….(………(…..)+".Sayıyı Giriniz : ")  #giriş istenen sayılar sırayla ve sayıyla istenir  

    if …….…….…………………....() or …..…..….…………..……....() or ……….…=="":   

     #harf(islower), boşluk(isspace) veya enter basılı ise hatalı giriş kabul edilip, hata sayısı arttırılır. 

        ……….+=……          #hatalı giriş sayısı 1 arttırılır. 

    else: 

        if ……….[0]=="-" and sayi[….:].………………..….():  #girilen sayı negatif tamsayı ise 

            ……….+=……   # negatif sayısı 1 arttırılır 

        elif sayi.isnumeric(): 

            ……….+=……   # pozitif  sayısı 1 arttırılır 

        else: 

            ……….+=……   # hata sayısı 1 arttırılır 

………….(…………,"negatif,", …………,"pozitif,", …………,"hatalı  giriş yaptınız") 
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4. Bir marketteki bir paket çayın fiyatı ve kaç paket alınacağı klavyeden girilmektedir. 

Müşteri 10 ile 49 arasında paket aldığında  %5, 50 - 99 adet arası paket aldığında 

%10; 100 üzeri paket aldığında %15 indirim uygulanmaktadır. Faturaya uygulanacak 

KDV %8’dir. Müşterinin aldığı paket sayısına göre ödeyeceği ücreti hesaplayan 

algoritma ve akış şemasını yazınız. 

cay=input("Çayın fiyatını tamsayı giriniz.") 

print (“10 ile 49 arasında paket aldığında  %5, 50 - 99 adet arası paket aldığında %10; 

100 üzeri paket aldığında %15 indirim uygulanmaktadır”) 

paket =input("Kaç paket alacaksınız") 

if ……....……………………....() and …………..…………….…………....():  

 # cay ve paket değişkenleri tamsayı kontrolü 

    cay=………..(cay)  

    paket=……….(paket) 

    if …………..>………. and …………..<……….: 

        cay=cay*…………..             # 1 paket çayın bu aralıktaki indirimli fiyatı 

    elif paket>49 and paket<100: 

        cay=cay*…………..            # 1 paket çayın bu aralıktaki indirimli fiyatı 

    elif ………………>………..: 

        cay=cay*…………..      # 1 paket çayın bu aralıktaki indirimli fiyatı 

    …………..=………*…………..        # kaç adet alındıysa çıkan maliyet 

    KDVli=…………..*1.08      # maliyete vergi ekleniyor 

    print("Çay ",…………,"TL den satıldı",………….,"paket çayın fiyatı:", …………..,"TL") 

    print("KDV dahil fiyatınız=",…………..,"TL") 

else: 

    print("Lütfen çay fiyatı ve paket adedi için tamsayı giriniz.") 
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5. Klavyeden girilen iki pozitif tam sayının OKEK (Ortak katların en küçüğü)‘ni bularak 

ekrana gösteren programı yazalım.  
(sınavda OKEK ve OBEB var!! Bir gruba okek diğerine OBEB ) 
 

sayi1=……………..("Bir sayı giriniz: ") 

sayi2=……………..("İkinci sayıyı giriniz") 

b=0    #büyük sayının atanacağı değişken 

k=0    #küçük sayının atanacağı değişken 

OKEK=0             

if ………….…………………………() and ………….……………………..():  #pozitif tamsayılar mı? 

    sayi1=  ……..(sayi1)               #uygun tipe çevir 

    sayi2 = ………(sayi2) 

    if …………….< ……………….:      # hangi sayının büyük olduğu kontrol edilir 

        b = ………….                               #büyük sayıya belirlenen değişkeni ata 

        k = ………….                               #Küçük  sayıya belirlenen değişkeni ata 

    else: 

        b = ………… 

        k = ………… 

    while    ………. <= …………………………….:   # OKEK' i hesaplarken büyük sayı önemli 

        if …….. ….. …………… == 0  and  …….. ….. …………… == 0: 

            OKEK = …….. 

            break   

        …….+=1    # değişkeni 1 arttırır 

    print("OKEK(" + str(………..) + "," + str(………..) + ")=", ………………..) 
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6. Yeni kayıt için h/H değeri girilene kadar ; kişiden ad soyad, yaş, kilo, boy bilgilerini 

isteyerek kayitlar2.txt  isimli dosyaya alt alta ekleten programı yazınız. (Bilgiler istenirken 

yaş,kilo,boy pozitif tamsayı olmazsa tekrar sorarak yeniden giriş isteyen program istenmektedir.) 

Ekran Görüntüsü:                                                    Dosyaya Yazdırılan Görüntü : 

 

 

 

 

 

 

 

dosya = ……….….(..….."C:\Users\Administrator\Desktop\9SINIF\9b\....................................", "……...") 

cevap ="….." 

while ……………!="….." and …………..!="……":      

    isim = …………… ("…………………………………………………………………..") 

    yas = …………… ("…………………….………………………..") 

    …………… …….. ……...isnumeric():       # Yas bilgisi pozitif tamsayı olmadığı sürece uyar 

    yas = …………………("…………………………………………………………………..") 

    boy = …………….("…………………………………………………………………..") 

    ……………  ………   ……...isnumeric():   # Boy bilgisi pozitif tamsayı olmadığı sürece uyar 

     boy = …………….("……………………………………………………………………") 

    kilo = ………………("…………………………………………………………….") 

    ……………  ………   ……...isnumeric():   # Kilo bilgisi pozitif tamsayı olmadığı sürece uyar 

     kilo = …………….("……………………………………………………………………") 

print("………………………………………….","…………………………………….."+…….……..,"………….."+………….., 

"………………"+……….…,"…………………"+………….….,sep="……….",………………=………………) 

    # dosyaya yazdırır 

    ……………… = input("yeni kayıt girecek misiniz? E/H") 

…………….………………()    # dosyayı kapat 

print("………………………………………………………") 

Kullanıcı Bilgileri 
Adı soyadı:Ayşe KAŞIKÇI 
Yaş:18 
Boy:170 
Kilo:55 

Adınızı Soyadınızı Giriniz:Ayşe KAŞIKÇI 
Yaşınızı Giriniz:18ş 
Yaşınızı tamsayı olarak tekrar giriniz:18 
Boyunuzu cm olarak Giriniz:170 
Kilonuzu kg olarak Giriniz:55 
yeni kayıt girecek misiniz? E/Hh 
Kayıtlarınız tamamlanmıştır 
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7. Birden klavyeden girilen sayıya kadar olan çift sayıların toplamını bulan, bu çift sayıları 

listeleyen programı yazalım. Girilen sayı pozitif tamsayı ise toplatsın, değilse uyarı versin. 

print("Girdiğiniz sayıya kadar olan çift sayıların toplamını bulalım"); 

x = ………………..("Bir tamsayı giriniz"); 

if ……...............................(): 

    top = ……..; 

    sayilar = [] 

    x = ………..(…….);        #uygun tipe çevir 

    ………. i …… …………(1, ……….):    # 1 den girilen sayı dahil, o sayıya kadar olan tamsayıları döndür 

        if ……. ……  ………==0:        #çift sayı ise toplat ve sayılar listesine eklet 

            ………… = ……….. + …….; 

            ………………........................................(i)  #çift sayıyı listeye ekle 

    print(………….,"'e kadar olan çift tamsayılar:",……………………," toplamı :", …………); 

else: 

    print("…………………………………………………………………………");      #tamsayı değilse uyar 

8. Klavyeden pozitif veya negatif tamsayı girildiği sürece, sormaya devam eden 

algoritmada;  klavyeden girilen sayının mutlak değerini ekrana yazdıran programı 

yazalım. 

print("Girdiğiniz tamsayının mutlak değeri hesaplanacaktır.") 

x=……….    # x’ e verdiğiniz değerin tipi de önemlidir. 

…………. …….………………………..() or (x[……]=="….." and x[……:].……………………… ()): 

    ……. …….(……)>……..:      # pozitif sayı girilmiş ise aynen yazdırır |5|=5   gibi    

        print("|",……..,"| =",……..) 

    elif ………(…….)<……..: 

        print("|",……,"| =",……[….:])    # negatif  sayı girilmiş ise öndeki – i yazdırmamak gerekir.  

    …… = input("…………………………………………… ");     # kullanıcıdan tamsayı girişi istenir 

else: 

    print("………………………………………………………...")   # kullanıcı poz. veya neg. tamsayı girmezse uyar 


