
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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§ağıdaki Venn şemasında doğal sayılaı sayma sa-
yllan, tam saylaı rasyonel sayılar, irrasyonel sayllar
kanş|k olarak A, B, c, D Ve E kümeleri ile gösteril-
miştir.

Buna göre;

+ l. c-B kümesi negatiİ tam sayllardlr.

-l ll. B-A kümesinin elemanl sadece "o" dlr.

t lll. D kümesinin bir elemanl ile A kümesanin bar ele-
manln|n çarplml yine D kümesinin bir e|emanldlr.

grafiklerinden hangileri tanlm kümes|ndeki en az
biİ a elemanl lçİn,

t(a) = 9

eşitllğini sağlayan y=f(x) biçlminde blr fonkslyon
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16. Aşağldaki şeki|de beyaz ve turuncu renk üçgenler
kullanılarak bir süsleme yapllmlştlr.
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Küp şeklindeki kutunun tüm yüzeylerine şekildeki
gibi eşit büyüklükte şeritler yaplştlrlhyor.

Küpün bir ayrdınln uzunluğu y birimdir.

Buna göre, her x ve y gerçel sayısl için şeritlerin
tamamınln alanlnl birim kare cinsinden gösteren
ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x2 - y2 B) 6x2 - y2 C)y"-x"

@ oxlzy-x1 E) 6Xy

15. Özdeş iki peynir kallbı gösterilmiŞtir.
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Birinci kal|bln küçük parça$, ikinci kalıbın büyük par-

çasından 2@ gr eksiktir.

Buna göre, iki peynlr kahblnln toplam ağlrlığl kaç
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bulunduğuna göre, kaç beyaz üçgen vaİdlr?
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18. Bar emlakçl satmak istediği bir arsay| müşterisine in-
ternatten göstgrmek için sanal ortamda bir uygula-
ma hazlrllyor.

Bilgisayar ekranı şekildekı gibi görünmektedir-

@ sembolüne her baslşta arsanln görüntüsü 2 kat
artyor.

sembolüna her bas|şta arsanın görüntüsıi ] l<at

azaiyor. 2

Bu emlakçl ilk görüntüye göre, + sembolüne 2
kez basarsa elde edilen görüntünün büyüklüğü,
ilk görüntüye göre, - sembolüne 2 kez basarsa
elde edilen görüntünün büyüklüğüne oİanl kaçtlr?

@ oı, c|2o @.u E) 40B) 16

o.1rıolc

Aşağlda eş büyüklükteki A, B Ve c dikdörtgenlerin-
den A eşit parçalara, B kendi içinde eş|t parçalara
ayrllarak bazl bölümleri boyanmlşilr

|L|ır lLbr, /LÇr ollva.

A ve B şekillerindeka boyah alanlar kesilerek c dik-
dörtgeninde ayn yerlere yerleşİiriliyor.

Buna göre, c'deki boyah alanlaıın toplamlnln c
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sembollere karşlhk gelen say|lann kullanlldlğl eski
bir uygarlıkta sembolün al ndaki I, o sembolünün
kaç kez kullanıldığı anlam|na gelmeKedir.
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Aşağdakılerden hangisı 1558 saylslna eşıttİr?
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