
ABc üçgeninin B köşesine şekildeki gibi açlölçer
yerleştirilmiştir.
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Yapraklan eş dikdörtgenlerden oluşan bir kitabın ay-
raç ipi Şekil 1'deki gibi durduğunda ucu kitabln alt
kenarına denk gelmektedir.

Şekil 1

lAKl =20cm, Iex1 =2"., Ino1 =12"., IEK| =xcm

Ayraç ipl Şekil 2'deki glbi kitabln ortaslna düz blr
şekilde yeİleşüİdlğinde x kaç cm oluİ?

A) 1 Bl 2 c)3 D)4 E)5

Buna 9ö16, m(BAC) l<aç derecedlr? K :Lo

A) 60 B) 65 c) 70 D)75 E) 80
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31. Aşağıda 7 tane düzgün altıgenden oluşmuş şekil
verilmiştir.
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verİlen şeklin tğm çevresİ 54 cm olduğuna göıe,
tarall alanlar toplamı kaç cm2 dlr?
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33. Celal Bey, Büyükköy yolundaki ada numarasl 124,
parsel numarasl 35 olan tarlaslnl Tapu ve Kadast-
ro Genel Müdürıüğü Parsel sorgulama sayfaslna
girerek görmek istemiş Ve karşlslna aşağıdaki say-
fa çıkmlştlr.

celal Bey ikizkenar yamuk şeklindeki tarlaslnln ala-
nlnl bilgisayar yardlmlyla hesaplamak istemiş Ve
I BD I köşegenini ,t 00 m, c köşesinin AB kenarlna
uzakhğ|nl 60 m olarak hesaplamlştır. (|no | = |Bc |)

Buna göİe, celal Beyln tarıaslnln alanl kaç m2 dlr?

A) 4800 B) 5000 c) 54oo

D) 6000 E) 6400
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hangisinde doğru veİilmiştir?
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Dikdörtgen şeklindeki karton önce sağdan sola, son-
raki adlmda aşağldan yukanya katlanmaktadlr. Son
durumda tarall klslmlar kesilip atlllyor.

Buna gö.e ka.ton tekraİ açlld|ğlnda oluşn görün_
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Kenar orta noktalan E,EK Ve L olan ABCD dörtgeni
şeklindeki kartonun işaretli yerlerinden iki üçgen ke-
silmektedir.

Daha sonra bu üçgenler aşağldaki giba birleştirile-
rek yeni bir dörtgen elde edilmiştir.

^a_
Eıde odıbn yenı döİtgenın aıanı 13 cııf oEuğu-
na gör9, geİlye kaıan DEFBKL altıgon şeklınde-
kl kartonun alanı kaç cm2 dlr?

A)26 B)33 c)39 D)46 E)52

Yol bulma yöntemlerinden biri analog ko| saati ile
yön bulmaktır. Bu yönteme göre akrebin ucu güneşi
gösterecek şekilde konumlandlrlldığlnda saaİin 12
sayısı ile akrebin ucu aras|ndaki a9ortay doğrusu
Güney-Kuzey yönünü gösteriı
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Aşağda saat 05.00'da akrebin ucunu güneşe doğ-
ru tutan Alparslan Bey'in saati gösİerilmiştir.

Buna göİe, saat 3.00 yönünde yürümeye başla-
yan Alparslan Bey Güney yönğ ile kaç derecelİk
açl yapmlştır?

A) 5 B) 10 c) 15 D)20 E)25
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37. Analitik düzlemde,

ax+3y+s=o Ve . ---) /t[ l :
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Şekil ll

[AB] çaplı yanm daire Şekil l'de verilen [CD] boyun-
ca katlandğlnda A noKasl Şekil ll'deki gibi dairenin
merkezine gelmektedir.

|CD| = 5 cm olduğuna göre şekll ll'de verllen
yeşlı bölgenin alanı kaç cm2 dir?

A) 8,r + 12J5 B) 8,t + 16./5 C) 16,. - 4/3

D) 16n + 16J3 Elgz',.-12J5

6x-(a+2)y+9=0 .a ,\^ L, . 
g_

doğruları dlk olduğuna göre, a kaaİ.}
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Aşağlda taban yaİlçapı 5cm, yüksekliği 15cm olan
silindir şeklindeki şurup şişesi Ve şışenin konUlmasl
için dikdörtgenler prizmasl şeklinde kutu verilmiştir.
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38. Mirza, Yusuf ve zehra isimli üç arkadaş birbirlerine

bulunduklan konumu aşağ|daki gibi tarif etmiştir.

Mlrza: "Ben analitik düzlemin ll. bölgesindeyam ve
x eksenine uzakl|ğım 2 br, y eksenane uzakhğım 5 br
dir."

Yusuf: "Ben analİtik düzlemin lV. bölgesindeyim Ve
x eksenine uzaklığım 2 br, y eksenane uzakhğ|m 7 br
dir."

zehİa: "Ben y = } doğrusu üzerindeyam Ve ikini_
ze eşit uzakhktaylm"

Bu bilgilere göre zehra'nIn bulunduğu noktanın
koordinatlan toplaml aşağldakilerden hangisidir?

A) _3 B) 6 c) 12 D) 9 E) 3
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c) 1250 D) 13oo E) 1500
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