
1. Bu testte 40 soru vardlr.

2. Cevaplarınızı, cevap k6ğıdının MatematikTesti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

MATEMAT|K DENEME SİNAVİ

Aşağldaki beş kutunun içine ,1, 2, 3, 4, 5, 6 Ve 7 ra-

kamları, her kutuya farkll bir rakam gelecek şekilde
yerleştirildiğinde A saylslna eşit olmaktadlr.
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Buna göre, A say|s|nln alabıleceği kaç farkll de-

ğer vardır?
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4. 6 eş uzunlukta parçalardan oluşan kulvarlarda her

- 
İudur?

V (4/dnızı
D) l ve lll

a|. a+l-L-_l\
-l^ ll

. 9+Zt.
^{ |2-

__ , zg,L{

. ." t-5JL
{o"Llı ğı.ı, otır.

Rakamlan toplaml g'un tam katl olan sayllar, 9 iİe
tam bölünür.

ABc üç basamakll, AB ikİ basamakh rakamlarl fark-
h doğal saylardl(

K= ABC-AB

eşitllğlndekl K saylalnln 9 lle tam bölündüğü bı-
lindlğlne göre, K saylsl en çok kaçtlr?
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Başlangıç

A V6 B noktalannda aynl anda yanşmaya başlayan
iki koşucu sabit hlzlarla koşarak belli bir süİe sonra
aynı anda C ve D noktalanndan geçmişlerdir.

Aynl hızlanyla yanşmaya devam eden koşucular-
dan hlzh olan tamaml 240 metİe olan yanşı bitir-
diğinde, yavaş olanın ya.lşl bitirmesine kaç met-
re kalmlştıİ?
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2. a ve b tam sayldlr.

a+2b=23

olduğuna göre,

+ l. a tek sayıdlr.
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lradelerlnden hanglsıya da hangllorl dallna doğ-
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6. iki çocuğunu oyun parklna götüren selçuk Bey, ço-
cuklannl dengedo duran tahterwalliye bindirip, büytjk

çoğJğun olduğu taraftan aşağrya doğru kuwet uygu-

layarak onlann dengede durmalannı sağlryor.

Çocuklann ağlrhklannt veren rormül:
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Küçük çocuğun ağırlığ| (4x+12) kg x> |//
Buna göıe, x doğal sayıslnln alablıeceğı değer,
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A, B, c Ve D gerçel sayllan say doğrusunda göst*
rilmiştir.
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ıfadeledne göİe, aşağdakılerden hanglsl doğru-
dur?
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say doğrusu üzerindeki herhangi bir noKanln baş-
langıç noktasına olan uzaklığına bu sayln|n mutlak
doğeri denh.

x gerçel bir sayı olmak üzere, sayı doğrusu üzerin-

de x'in 6'ya olan uzaklğl, başlanglç noktaslna olan
uzakhğlna eşittir.

Buna göre, ı geıçel saylsl kaçtır?

Bir Veri grubundaki sayllaı küçükten büyüğe doğru
sıralandığında gruptaki terim Saylsl tek ise ortadaki

sayıya, çift ise ortadaki iki saylnln aritmetik ortala-

masına o veri grubunun ortancası(medyan) denir-

Tuğrul'un ok atışı antremanInda yapm,ş olduğu atlş-

larda Vurduğu yerler gösterilmiştir.

Buna göİe, Tuğrul'un yapmlş olduğu ok atlşlarln,
dan elde edilen puanlardan oluşan veri grubu-
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MATEMA

Yusuf elinde bu|unan çubuk parçalarını her adımda
eşit olacak şekilde 2 eş parçaya bölüyor ve bun-
lardan eşkenar dörtgenler oluşturulyor.

Polinomla ilgili terimlerin tanlmlan Veri|miştir.

De.ece: Değişkenlerden üssü en büyük olan do-
ğal sayıdır.

Başkatsay: Derecesi en büyük olan teriman kat-
sayIsIdtr.

örnek: Plx1= 2x3 + 5x2 + 4x+1

polinomunun derecesi 3, başkatsaylg 2'dİr.

P(x)= 2a8-zn - 3xn2-1 + 5xn+2

polinomunun başkatsaylsl en büvük değeİlni al-

zaman (saat)
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Grafikte, yanmaya başlayan m maddesine karşlllk
yanma sonucu oluşan atlk madde miktannln zama-
na göre değişimi gösterilmiştir.
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Verilen gİarlğe göre, 240 kg atık madde oluşma-
sı için kaç kg m maddesi yakllmahdlr?
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§ağıda /zo , A ve ztG sayılan bir say| doğrusu üze
rinde gösterİlmiştir.
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Buna göre, A rasyonel saylsl aşağldakilerden
hangisi olabilir?
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