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PASCAL PROGRAMLAMA D İLİ İLE İLGİLİ 
PROGRAMLAR VE ÇALI ŞMA SORULARI:  
 
01. Aşağıdaki programın çalışması durumunda her 
bir değişkenin alacağı değerleri bulup, ekran 
görüntüsünün ne olacağını belirtiniz. 
 
uses crt; 
var a,b:byte; 
begin 
clrscr; 
a:=5;b:=8; 
repeat 
a:=a+b;b:=b+2; 
until b>=13; 
write(a+b); 
readln;end. 
 
02. Aşağıdaki programların çıktısı ne olur? 
 
a) 
uses crt; 
var i:byte; 
begin clrscr; 
for i:=1 to 80 do 
begin write('*');end; 
readln;end. 
 
b) 
uses crt; 
var i,j:byte; 
begin clrscr; 
 
for i:=1 to 80 do begin 
for j:=1 to 25 do begin 
write('*');end;end; 
readln;end. 
 
c) 
uses crt; 
var i,j:byte; 
begin clrscr; 
for i:=1 to 10 do begin 
for j:=1 to 10 do begin 
gotoxy(i,j);write('*');end;end; 
readln;end. 
d) 
uses crt; 
var i,j:byte; 
begin clrscr; 
for i:=1 to 10 do begin 
for j:=1 to i do begin 
gotoxy(i,j);write('*');end;end; 
readln;end. 
 
e) 
uses crt; 
var i,j:byte; 
begin clrscr; 
for i:=1 to 10 do begin 
for j:=1 to 10-i do begin 
gotoxy(i,j);write('*');end;end; 
readln;end. 
 

 
f) 
uses crt; 
var i,j:byte; 
begin clrscr; 
for i:=1 to 5 do begin 
for j:=1 to 3 do begin 
write('*');end; 
end; 
readln;end. 
 
g) 
uses crt; 
var i,j:byte; 
begin clrscr; 
for i:=1 to 5 do begin 
for j:=1 to 3 do begin 
write('*');end;writeln; 
end; 
readln;end. 
 
h) 
uses crt; 
var i:byte; 
begin clrscr; 
i:=0; 
repeat 
write('*',i); 
i:=i+1; 
until  i>5; 
write(i,'*');readln;end. 
 
i) 
uses crt; 
var i:byte; 
begin clrscr; 
i:=0; 
while i<5 do 
begin 
write('*',i); 
i:=i+1;end;write(i,'*');readln;end. 
 
04. 1 den 1000 e kadar olan sayıların toplamını 
bulduran bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var i:word;toplam:longint; 
begin clrscr; 
toplam:=0; 
for i:=1 to 1000 do begin 
toplam:=toplam+i;end; 
write('Toplam=',toplam);readln;end. 
 
3. 1 den 1000 e kadar olan sayıların karelerinin 
toplamını bulduran bir 
program yazınız. 
 
uses crt; 
var i:word;toplam:longint; 
begin clrscr; 
toplam:=0; 
for i:=1 to 1000 do begin 
toplam:=toplam+i*i;end;write('Toplam=',toplam); 
readln;end. 
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05. Girilen m doğal sayısından n sayısına kadar 
(m<n) olan sayıların küpleri 
toplamını bulduran bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var i,m,n:word;toplam:longint; 
begin clrscr; 
toplam:=0; 
write(' İlk sayı');readln(m); 
write('Son sayı');readln(n); 
for i:=m to n do begin 
 
toplam:=toplam+i*i*i;end; 
write('Toplam=',toplam); 
readln;end. 
 
06. 1 den girilen bir n sayısına kadar olan sayıların 
tersleri toplamını 
bulduran bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var i,n:word;toplam:real; 
begin clrscr; 
toplam:=0; 
write('Kaça kadar');readln(n); 
for i:=1 to n do begin 
toplam:=toplam+1/i;end; 
write('Toplam=',toplam); 
readln;end. 
 
07. 1+1/2+1/3+...+1/n toplamının, girilen bir a reel 
sayısından büyük olan ilk 
n. terimi ve toplamı bulduran bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var i,a,toplam:real; 
begin clrscr; 
write('a=');readln(a); 
toplam:=0;i:=1; 
while toplam<=a do begin 
toplam:=toplam+1/i;i:=i+1;end; 
write('n=',i-1,' Toplam=',toplam); 
readln;end. 
 
08. n girildiğinde n! (n faktöryel) değerini bulduran bir 
program yazınız. 
 
uses crt; 
var i,n:byte;carpim:real; 
begin clrscr; 
write('n=');readln(n); 
carpim:=1;i:=1; 
while i<=n do begin 
carpim:=carpim*i;i:=i+1;end; 
write(n,'!=',carpim:30:0); 
readln;end. 
 
09. n doğal sayısı girildiğinde n faktöryeli fonksiyon 
kullanarak bulduran 
bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var i,n:byte;carpim:real; 

function faktoryel(n:byte):real; 
begin 
carpim:=1;i:=1; 
while i<=n do begin 
carpim:=carpim*i;i:=i+1;end; 
faktoryel:=carpim;end; 
 
begin clrscr;write('n=');readln(n); 
write(n,'!=',faktoryel(n):10:0); 
readln;end. 
 
10. exp(x) x reel sayısının e sayısına göre x. üssünü 
alan bir fonksiyon, 
ln(x) pozitif bir x reel sayısının doğal logaritmasını 
alan bir fonksiyondur. 
Buna göre girilen bir a sayısının x. kuvvetini aldıran 
bir program yazınız. 
 

Bilgi: log
 
a x = 

log
 
bx

log
 
ba 

 (Taban değiştirme kuralı) 

y=a
x
   ⇒ lny =x.lna ⇒ y=e

lny
  =  e

x.lna
  =a

x
        

olduğundan a
x
  =exp(x*ln(a)) dır. 

 
uses crt; 
var a,x:real; 
begin clrscr; 
write('Tabanı giriniz=');readln(a); 
write('Üssü   giriniz=');readln(x); 
write(a:3:2,' nin ',x:3:2,'. kuvveti ',exp(x*ln(a)) :3:2,' 
dir.');readln;end. 
 
11.  x radyan olmak üzere sin(x) ve cos(x) 
fonksiyonları x açısının sinüsü ve 
cosinüsünü verdiğine göre; 0° ile 90° arasındaki 
açıların sinüs, cosinüs ve 
tanjantlarını 5 er derece ara ile veren bir tabloyu 
aşağıdaki biçimde listeleyen bir program yazınız. 
 
Derece   Sinüs     Cosinüs   Tanjan 
0             0.000     1.000     000.000 
5             .....         .....         ..... 
10           .....         .....         ..... 
 
uses crt; 
var say:byte;i,x:real; 
begin clrscr;i:=0;say:=2; 
gotoxy(1,1);write('Derece');gotoxy(10,1); 
write('Sinüs'); 
gotoxy(20,1);write('Cosinüs');gotoxy(30,1); 
write('Tanjan'); 
while i<=90 do 
begin x:=pi*i/180;gotoxy(1,say);write(i:1:0); 
gotoxy(10,say);write(sin(x):1:3); 
gotoxy(20,say);write(cos(x):1:3);gotoxy(30,say); 
if i<>90 then begin x:=sin(x)/cos(x);write(x:3:3) 
end else begin 
write('Sonsuz');end;say:=say+1;i:=i+5;end;readln;
end . 
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12. 1/(1+1²)+1/(1+2²)+1/(1+3²)+...+1/(1+2002²) 
toplamını bulduran bir programı; 
a) for-do döngüsü kullanarak 
b) while-do döngüsü kullanarak 
c) repeat-until döngüsü kullanarak yazınız. 
 
a) 
uses crt; 
var i:word;toplam:real; 
begin clrscr;toplam:=0; 
for i:=1 to 2002 do begin 
toplam:=toplam+1/(1+i*i);end; 
write('Toplam=',toplam:10:10);readln;end. 
 
b) 
uses crt; 
var i:word;toplam:real; 
begin clrscr;toplam:=0;i:=1; 
while i<=2002 do begin 
toplam:=toplam+1/(1+i*i);i:=i+1;end; 
write('Toplam=',toplam:10:10);readln;end. 
 
c) 
uses crt; 
var i:word;toplam:real; 
begin clrscr;toplam:=0;i:=1; 
repeat 
toplam:=toplam+1/(1+i*i);i:=i+1; 
until i>2002; 
write('Toplam=',toplam:10:10);readln;end. 
 
13. n girildiğinde  
1/(1+1²)+1/(1+2²)+1/(1+3²)+...+1/(1+n²) toplamını 
bulduran bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var i,n:word;toplam:real; 
begin clrscr;toplam:=0; 
write('n=');readln(n); 
for i:=1 to n do begin 
toplam:=toplam+1/(1+i*i);end; 
write('Toplam=',toplam:10:10);readln;end. 
 
14. n girildiğinde  
1/(1.2.3)+1/(2.3.4)+1/(3.4.5)...+1/(n.(n+1).(n+2)) 
toplamını bulduran bir program yazınız. 
uses crt; 
var i,n:word;toplam:real; 
begin clrscr;toplam:=0; 
write('n=');readln(n); 
for i:=1 to n do begin 
toplam:=toplam+1/(i*(i+1)*(i+2));end; 
write('Toplam=',toplam:10:10);readln;end. 
 
15. n girildiğinde 1-1/2+1/3-1/4+-... serisinin ilk n 
teriminin toplamını bulduran bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var is:shortint;i,n:longint;toplam:real; 
begin clrscr;toplam:=0; 
write('n=');readln(n);i:=1;is:=1; 
while i<=n do begin 
toplam:=toplam+is/i;is:=-is;i:=i+1;end; 
write('Toplam=',toplam:10:10);readln;end. 

16. n doğal sayısı girildiğinde, 1²+2²-3²+4²+5²-6²++-... 
serisinin ilk n teriminin toplamını bulduran bir program 
yazınız. 
 
uses crt; 
var is:shortint;i,n:longint;toplam:real; 
begin clrscr;toplam:=0; 
write('n=');readln(n);i:=1;is:=1; 
while i<=n do begin 
if i mod(3)=0 then is:=-1 else 
is:=1;toplam:=toplam+is*i*i;i:=i+1;end; 
write('Toplam=',toplam:10:10);readln;end. 
 
17. a,b,c doğal sayılar olmak üzere; a²+b²=c² eşitliğini 
sağlayan  (a,b,c) sayılarına "Pisagor sayıları" denir. 
n girildiğinde 1 den n e kadar (a<b<c biçimindeki) 
"Pisagor sayılarını" bulduran bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var a,b,c,n:longint; 
begin clrscr; 
write('Kaça kadar?');readln(n); 
for a:=1 to n do begin 
for b:=a to n do begin 
for c:=b to n do begin 
if (a*a+b*b=c*c) and (b<c) then 
write('(',a,',',b,',',c,')');end;end;end;readln;end . 
 
18. m<n doğal sayıları  girildiğinde m nin n yi bölüp-
bölmediğini araştıran 
(m n yi tam bölmüyorsa, bölüm ve kalanı bulduran) 
bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var m,n,bolum,kalan:real; 
begin 
repeat clrscr; 
write('Bölünen?');readln(n); 
write('Bölen?  ');readln(m); 
until m<n; 
bolum:=int(n/m);kalan:=n-bolum*m; 
if kalan=0 then write(m:0:0,' ',n:0:0,' yi tam böle r.') 
else write(m:0:0,' ',n:0:0,' yi tam bölmez.'); 
write('Bölüm ',bolum:0:0,' ','Kalan ',kalan:0:0); 
readln;end.  
 
19. Girilen bir n doğal sayısının tüm bölenleri 
kümesini bulduran bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var i,n:longint; 
begin  clrscr; 
write('n=');readln(n); 
write('{ '); 
for i:=1 to round(n/2) do begin 
if n mod(i)=0 then 
write(i,',');end;write(n,'}');readln;end. 
 
 
 
20. Bir n doğal sayısı girildiğinde asal sayı olup 
olmadığını araştıran bir programı 
a) Normal yoldan 
b) asalmi(n); adlı fonksiyonu kullanarak yazınız. 
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a) 
uses crt; 
var i,n,say:longint; 
begin  clrscr; 
write('n=');readln(n);say:=0; 
for i:=2 to round(n/2) do begin 
if n mod(i)=0 then say:=say+1;end; 
if say>1 then write(n,' asal de ğil.') else write(n,' 
asal sayı.'); 
readln;end. 
 
b) 
uses crt; 
var i,n:longint;say:shortint; 
function asalmi(n:longint):shortint; 
begin 
say:=1; 
for i:=2 to round(n/2) do begin 
if n mod(i)=0 then say:=say+1;end; 
asalmi:=say; 
end; 
begin clrscr;write('n=');readln(n); 
asalmi(n);if asalmi(n)=1 then write(n,' asal'); 
readln;end. 
 
21. n girildiğinde 
a) 2 den n e kadar olan asal sayıları bulduran, 
b) İlk n tane asal sayıyı bulduran bir program yazınız. 
 
a) 
uses crt; 
var i,j,m,n:longint;say:shortint; 
function asalmi(n:longint):shortint; 
begin 
say:=1; 
for i:=2 to round(n/2) do begin 
if n mod(i)=0 then say:=say+1;end; 
asalmi:=say; 
end; 
begin clrscr;write('n=');readln(m); 
for j:=2 to m do begin 
asalmi(j);if asalmi(j)=1 then write(j,','); 
end;readln;end. 
 
b) 
uses crt; 
var i,j,m,n:longint;say:shortint;asalsay:word; 
function asalmi(n:longint):shortint; 
begin 
say:=1; 
for i:=2 to round(n/2) do begin 
if n mod(i)=0 then say:=say+1;end; 
asalmi:=say; 
end; 
begin clrscr;write('n=');readln(m); 
asalsay:=0;j:=2; 
while asalsay<m do begin 
asalmi(j);if asalmi(j)=1 then begin 
write(j,',');asalsay:=asalsay+1;end; 
j:=j+1;end;readln;end. 
 

22. "abc üçbasamaklı sayılarından hangilerinin 
rakamlarının küpleri toplamı bu sayıya eşittir?" 
problemini çözen bir program 
yazınız. 
 
uses crt; 
var a,b,c:real;i:word; 
begin clrscr; 
for i:=100 to 999 do begin 
a:=int(i/100);b:=int((i-a*100)/10);c:=i-a*100-b*10;  
if i=a*a*a+b*b*b+c*c*c then 
writeln(i,'=',a*a*a:0:0,'+',b*b*b:0:0,'+',c*c*c:0:0 );en
d;readln;end. 
 
23. a,b,c kenar uzunlukları verilen bir üçgenin gerçek 
olup olmadığını, üçgen ise bu 
üçgenin alanını bulunuz. 
 
uses crt; 
var a,b,c,d,u,alan:real; 
begin clrscr; 
write('a=');readln(a); 
write('b=');readln(b); 
write('c=');readln(c); 
u:=(a+b+c)/2;d:=u*(u-a)*(u-b)*(u-c); 
if d<=0 then write('Üçgen olu şmaz...') else 
write('Alan ',sqrt(d):5:3,' birim²'); 
readln;end. 
 
24. “12 ye bölündüğünde 9, 18 e bölündüğünde 3 ve 
32 ye bölündüğünde 1 kalanını veren 300 ile 500 
arasındaki sayı veya sayıları bulunuz” problemini 
çözen bir program yazınız. 
 
uses crt; 
var i:word; 
begin clrscr;i:=300; 
while i<=500 do begin 
if (i mod(12)=9) and (i mod(18)=3) and 
 (i mod(32)=1) then write(i,' ');i:=i+1;end;end. 
 

25. 
lim 
n→∞   ( 1+ 

1
n )

n
  = e olduğunu gösteren bir 

program yazınız.Programda n değişkeni 1 den 
itibaren 1 er 1 er 10000 e kadar artacak.Ekranda alt 
alta 20 şer tane e sayısının yaklaşık değeri 
yazılacak.Enter tuşuna bastığımızda ikinci 20 li değer 
grubu gelecek ve böylece devam edecek.... 
 
uses crt; 
var n,say:longint;x:real; 
begin clrscr;n:=1;say:=1; 
while n<=100000 do begin 
x:=exp(n*ln(1+1/n));writeln(x:1:10); 
n:=n+1;say:=say+1; 
if say mod(20)=0 then readln;end;end. 
 
 


