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1. Taban uzunluğu ve yükseklik bilgisinin kullanıcıdan alındığı üçgenin alanını hesaplayan bir 

C programını yazınız. 

 

 

2. Örnek çıktıları aşağıda verilen bir C programı yazınız. 

 

Örnek çıktı 1: 

 
Please enter an integer: 1324 

1*3***2**4**** 

 

Örnek çıktı 2: 

 
Please enter an integer: 50264 

5*****02**6******4**** 

 

 

3. Aynı anda atılan iki zarı simüle eden bir program yazınız. Zarların kaç defa atılacağı bilgisini 

kullanıcıya sorunuz. Programınız olası zar toplamlarının (2, 3, 4, …, 12) her birinden kaç adet 

geldiğini gösteren aşağıdaki gibi yatay bir histogram çizmelidir. Zar simülasyonu için rand() 

fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 

 
Atış sayısı: 100  

 
2: 2    ** 

3: 5    ***** 

4: 4    **** 

5: 10   ********** 

6: 15   *************** 

7: 28   **************************** 

8: 12   ************ 

9: 9    ********* 

10: 7   ******* 

11: 5   ***** 

12: 3   *** 
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4. Aşağıdaki 2 fonksiyonu içeren bir header dosyası (.h uzantılı dosya) oluşturunuz. main 

fonksiyonunuzda ise sırayla bu fonksiyonları çağırınız.  

 

Birinci fonksiyon: 𝑎𝑏𝑐𝑑 = (𝑎𝑏 + 𝑐𝑑)2 eşitliğini sağlayan 4 basamaklı 𝑎𝑏𝑐𝑑 pozitif 

tamsayılarını ekrana yazdıran fonksiyon 

 

İkinci fonksiyon: 10 ile 200000 arasında kalan çember sayılarını bulma (Çember sayı: 

birler basamağı ile çarpımı sayının sağa bir birim kayması ve birler basamağının en 

yüksek değerli basamağa gelmesi ile sonuçlanan sayıdır. Örnek: abcde*e=eabcd 

abcde=? ) 

 

 

 

Açıklamalar:  

 

 Ödevler yazılı çıktı olarak OTOMASYON LAB.’a teslim edilecektir. Ek olarak 

kou.mekatronik.odev@gmail.com adresine tek bir Word dosyası şeklinde ve 

öğrenci numarası ile isimlendirilmiş olarak gönderiniz. Örneğin “173224525.docx”. 

Çıktı olarak teslim edilmeyen ödevler değerlendirilmeyecektir. Geç gönderilen 

ödevler kabul edilmeyecektir.  

 Yazılı çıktıların üzerinde görülebilir şekilde öğrenci numarası, ad-soyad, tarih, ödev 

numarası bilgileri yer almalıdır. Çıktıların sayfalarının kaybolmaması için 

zımbalanmış olarak getirilmesi rica olunur. Üzerinde herhangi bir isim-numara 

bulunmayan ödevler değerlendirilmeyecektir. 

 Ödevleri teslim tarihinden önce veya sonra getirmeyiniz. Teslim gününde 

getirmeye özen gösteriniz. 
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MUH110 – Computer Programming 

2018-2019 Spring Semester 

Homework 1 

 

 
Assignment Date: March 27, 2019 

Due Date: April 12, 2019 (08:15 - 17:00) 

Instructor: Prof. Dr. Hasan OCAK 

Teaching Assistant: Research Assistant Tuğçe YAREN 

 

 

1. Write a C program that computes the area of a triangle. The base and the height of the triangle 

should be provided by the user. 

 

 

2. Write a C program whose output is as follows. 

 

Sample output 1: 

 
Please enter an integer: 1324 

1*3***2**4**** 

 

Sample output 2: 

 
Please enter an integer: 50264 

5*****02**6******4**** 

 

 

3. Write a C program that simulates rolling of two dices. The user should be asked the number 

of times the two dices should be rolled. The program should print a horizontal histogram, as 

shown below, that displays the number of occurrences of all possible dice sums (2, 3, 4, …, 

12). For simulating a dice, you can use the rand() function. 

 
Number of rolls: 100  

 
2: 2    ** 

3: 5    ***** 

4: 4    **** 

5: 10   ********** 

6: 15   *************** 

7: 28   **************************** 

8: 12   ************ 

9: 9    ********* 

10: 7   ******* 

11: 5   ***** 

12: 3   *** 
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4. Write a header (.h) file that includes the following two functions. Then, call these functions 

from the main function of your C program.  

 

1st function: Prints the four digit positive numbers for which 𝑎𝑏𝑐𝑑 = (𝑎𝑏 + 𝑐𝑑)2 

 

2nd function: Prints the circular numbers between 10 and 200000.   

 

ab * b = ba   (2 digit numbers) 

abc * c = cab   (3 digit numbers) 

abcd * d= dabc  (4 digit numbers) 

abcde * e= eabcd  (5 digit numbers) 

abcdef * f = fabcde  (6 digit numbers) 

 


