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Visual C# - Görsel Programlama – II Örnek Sorular ve Cevaplar

Soru – 1:

Yandaki şekilde 3 tane Textbox ve bir
adet buton mevcuttur. Üstünde hesapla
yazan button1 isimli butona basıldığın da
textbox1 ve textbox2 deki değeri toplayıp
textbox 3 e yazan programı yazınız.

Cevap – 1:

Hesaplama işlemi butona basınca gerçekleştiği için button1 isimli butonun “click” yani tıklanma
eventine yapılacak işlemler yazılmalı. Bu dokümandaki örnekleri çözersek tüm programı değil de
sadece gerekli eventlere ait metotları yazacağız.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

//textboxların içindeki değerleri toplamak için sayıya çeviriyoruz
int sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
int sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
//topladığımız değeri textbox3’ e atıyoruz.

textBox3.Text = (sayi1 + sayi2).ToString();
}

Soru – 2:

Yandaki şekilde 1 tane Textbox ,1 tane
Combobox ve bir adet buton mevcuttur.
Üstünde Ekle yazan button1 isimli butona
basıldığın da textbox1 deki değeri Combobox a
ekleyen yazan programı yazınız.

Cevap – 2:

Eklem işlemi butona basınca gerçekleştiği için button1 isimli butonun “click” yani tıklanma eventine
yapılacak işlemler yazılmalı

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

comboBox1.Items.Add(textBox1.Text);
}
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Soru – 3:

Yandaki şekilde 2 tane listbox 4 adet
buton vardır.Üstünde “>” işareti olan
butona basılınca listbox1 deki seçilen
değer listbox 2 ekleyecek ve listbox1 deki
seçilen değer silinecek.Üstünde ”<” işareti
olan butona basınca da biraz önceki
işlemin tersini yapacak.Üstünde “>>”
işareti olan butona basınca listbox1 deki
bütün elemanları listbox 2 ye ekleyip
listbox 1 dekileri silen programı yazınız.
Hata vermemesi için try-catch bloklarını
kullanınızı.

Cevap – 3:

Butonlara basılma olayı butonun click eventi olduğu için click eventleri için oluşturulmuş metodlara
aşağıdaki kodlar yazılır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

try
{

listBox2.Items.Add(listBox1.SelectedItem);
//seçilen elemanı listbox 2 ye ekler
listBox1.Items.RemoveAt(listBox1.SelectedIndex);
//seçilen elemanı siler

}
catch
{

MessageBox.Show("Listbox1 den Herhangi bir değer seçilmedi");
}

}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{

try
{

listBox1.Items.Add(listBox2.SelectedItem);
listBox2.Items.RemoveAt(listBox2.SelectedIndex);

}
catch
{

MessageBox.Show("Listbox2 den Herhangi bir değer seçilmedi");
}

}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{

try
{

for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
{

listBox2.Items.Add(listBox1.Items[i]);
//listbox1 in "i" index li elemanını listbox 2 ye ekler

}
listBox1.Items.Clear();//bütün elemanları temizler

}
catch
{
}

}
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private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{

try
{

for (int i = 0; i < listBox2.Items.Count; i++)
{

listBox1.Items.Add(listBox2.Items[i]);
}
listBox2.Items.Clear();

}
catch
{
}

}

Soru – 4:

Görünüm – 1:

Görünüm -2 :

Yandaki şekilde program açıldığındaki programın
ilk hali Görünüm-1 deki şekildedir.2 tane buton,
1 tane textbox ve 2 tane de label mevcuttur.Ve
başlat butonu hariç diğer kontroller pasif
durumdadır.Başlat butonuna tıkladığın bir sayı
üretilecek ve kullanıcı textbox a girdiği değerlerle
tutulan sayıyı tahmin etmeye
çalışacak.Kullanıcının 5 hakkı olacak eğer bulursa
“Tebrikler bildiniz.Yeni Oyun için başlat
düğmesine Tıklayın...
” diye uyarı verecek ve başlat butonuna tekrar
basılırsa oyun tekrar başlayacak.Eğer kullanıcı
yanlış tahmin ederse hakkı bir düşecek ve
labellarda ki değer de bir azalacak.5 hakkı
dolarsa “Oyunu kaybettiniz...Yeni Oyun
için başlat düğmesine Tıklayın...
” diye uyarı verecek ve kullanıcı başlat butonuna
basarsa tekrar oyun başlayacak.Programı yazınız.
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Cevap – 4:

Aşağıda programın kodları mevcuttur.Eğer Visual Studio 2010 ile hazırlanmış örnek projeyi  indirmek
istiyorsanız. Ornek4 için

http://www.ekremkilinc.com/DersNotu/VisualCsharpOrnekler/Ornek4.zip

int rastgelesayi;
int hak;
// global tanımlıyoruz ki bütün programda geçerli olsun
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{

textBox1.Enabled = true;
button1.Enabled = true;
label1.Enabled = true;
label2.Enabled = true;
label2.Text = "5";
hak = 5;
Random rnd = new Random();
rastgelesayi = rnd.Next(1, 25);

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

try
{

if (rastgelesayi == Convert.ToInt32(textBox1.Text))
{

MessageBox.Show("Tebrikler bildiniz.Yeni Oyun için başlat
düğmesine Tıklayın...");

}
else
{

hak--;
if (hak <= 0)
{

label2.Text = "0";
MessageBox.Show("Oyunu kaybettiniz...Yeni Oyun için başlat

düğmesine Tıklayın...");
}
else
{

label2.Text = hak.ToString();
}

}
}
catch
{

MessageBox.Show("Lütfen doğru değer giriniz...");
}

}
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Soru – 5:

Yandaki programda üstünde “H” yazan
buton koordinatları (0,0) ile (250,250)
arasında hareket edebilmektedir.Yan
tarafta ise 1 textbox ve 5 adet buton
vardır.”<” işaretli butona basınca
sola,”>” işaretli butona basınca sağa,”
˄” işaretli butona basınca yukarı ve “˅”
işaretli butona basınca ise aşağıya textb
ox ın içindeki değer kadar hareket
etmektedir.”H” butonu (0,0)
koordinatları altına inemez ve (250,250)
üstüne çıkamaz.Eğer textbox a değer
girilmezse yada hatalı değer girilirse
uyarı verecek.Eğer R butonuna basılırsa
“H” butonu rastgele bir yere
konumlanacak. Programı yazınız.

Cevap – 5:

Aşağıda programın kodları mevcuttur.Eğer Visual Studio 2010 ile hazırlanmış örnek projeyi  indirmek
istiyorsanız. Ornek5 için

http://www.ekremkilinc.com/DersNotu/VisualCsharpOrnekler/Ornek5.zip

private void btnY_Click(object sender, EventArgs e)
{

try
{

int ilerleme = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
btnH.Location = new Point(btnH.Location.X, btnH.Location.Y -

ilerleme);
if (btnH.Location.Y < 0)
{

btnH.Location = new Point(btnH.Location.X, 0);
}

}
catch
{

MessageBox.Show("Lütfen TextBox a değer giriniz...");

}

}
private void btnA_Click(object sender, EventArgs e)
{

try
{

int ilerleme = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
btnH.Location = new Point(btnH.Location.X, btnH.Location.Y +

ilerleme);
if (btnH.Location.Y > 250)
{

btnH.Location = new Point(btnH.Location.X, 250);
}
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}
catch
{

MessageBox.Show("Lütfen TextBox a değer giriniz...");

}

}
private void btnSag_Click(object sender, EventArgs e)
{

try
{

int ilerleme = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
btnH.Location = new Point(btnH.Location.X + ilerleme,

btnH.Location.Y);
if (btnH.Location.X > 250)
{

btnH.Location = new Point(250, btnH.Location.Y);
}

}
catch
{

MessageBox.Show("Lütfen TextBox a değer giriniz...");

}
}

private void btnSol_Click(object sender, EventArgs e)
{

try
{

int ilerleme = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
btnH.Location = new Point(btnH.Location.X - ilerleme,

btnH.Location.Y);
if (btnH.Location.X < 0)
{

btnH.Location = new Point(0, btnH.Location.Y);
}

}
catch
{

MessageBox.Show("Lütfen TextBox a değer giriniz...");

}
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{

Random rnd = new Random();
btnH.Location = new Point(rnd.Next(0, 250), rnd.Next(0, 250));

}
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Soru – 6:

Yandaki programda basit bir hesap işlemi
yapılmaktadır.Üstünde “Hesapla” yazan
butona basılınca 3 adet checkboxın
durumuna göre sonucu listbox a ekleyen
programı yazınız.

Cevap – 6:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

int s1, s2, sonuc;
s1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
s2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
if (checkBox1.Checked==true)
{

sonuc = s1 + s2;
listBox1.Items.Add(s1 + "+" + s2 + "=" + sonuc);

}
else if (checkBox2.Checked==true)
{

sonuc = s1 - s2;
listBox1.Items.Add(s1 + "-" + s2 + "=" + sonuc);

}
else
{

sonuc = s1 * s2;
listBox1.Items.Add(s1 + "*" + s2 + "=" + sonuc);

}
}


