
MATEMAT|K

21. Tuna'nln elinde 2, 3, 4, 5 Ve 12 kilogramllk birer ta-
ne ağ|rllk Ve yeterli miktarda 1 kilogramlık ağırlıklar
bulunmaktadır.

Tuna bu ağırhklar|n tamamlnİ, eşit kollu bir terazinin
başlanglçta boş olan kefelerine, her bir kefede bu-
lunan ağırlıkların toplamı birbirine eşit olacak şekil-
de yerleştirildiğinde terazi dengeye gelmiştir.

Buna göre, Tuna'nln elİndeki 1 kilogıamlık ağır-
hkıa]ın saylsl eo3z kaçtlr?
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Aşağldaki panonun her yanışlnda sadece 29, EKiM,
cUMHUR|YEI BAYMMl yanmakta bu slralama bit-
tikten sonra 29 EK|M CUMHUR|YET BAYRAM| hep
birlikte yanmakİadlr.

Bu panoyu izleyen Umut, panonun 1oo kez yanlp
söndüğünü saymlştlr.

umutun saym§ olduğu bu panoda .cUMHUR|YET'

kelimesini kaç kez gözlemlemiştiİ?
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22. , x l: "x gerçek sayısİ; tam saylsl ise kendisine, tam
sayl değilse tam kısmından büyük en küçük tam sa-
ylya eşittir." biçiminde tanlmlanıyo(

Örneğin: i o ]=o, ioBl=z
Buna göre, .---- --- 3,1\

ğ+ızfil+g]=tg]
eşitliğinin sağlanmasl için x yerine kaç tarkll tam-

/\ sayl golebllir?
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Bir öğrenci grubuna yapllan ankette "Eİkileşimli İah-
ta kullanlml" ale ilgili sorular soruluyor Ve öğrenciler
"EVet" yada 'Hayır" şeklinde oylamaya katlhyor.
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Anket sonuçlarlna göre, tüm öğrencilerin %50'si
'Evet" oyu kullanm|ştr.

Buna göre, bu gruptakl eıkek öğıencl sayısı, ba-

1'dgn 12'ye kadar olan sayllar her bir sa rdaki sayF
lann toplaml eşit Ve soldan sağa doğru azalacak ş+
kilde satrlara yerleştiriliyor.

Pide ve lahmacun yapllan bir lokantada bk klymalı
pide Ve bir lahmacunun toplam fiyatl 10 liradlr.

. Enes Hakan'a "4 lira katk|da bulunursan beraber
üç krymall pide, iki lahmacuna param yeter" di-
yor.

. Hakan Enos'e "Hiç param yok" diyor.
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6 , . Enes,"o zaman paramla iki kıymah pide, üç lah-\? macun yersek, kalan 2 liraya da çay içeriz" diyor.

Buna göıe, Enes'in başlanglçtaki pa.asl kaç
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Buna göre, verİlen biıtün sayllar satlrlara yeİleş-
tirildiğlnde P + ! + c toplaml kaç olur?
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n basamakl| bir doğal saynln karesi alınıp, oluşan
sayının sağdan n basamağl ile solda kalan sayl top-
landğında sonuç ilk sayıyı veriyorsa, bu tür sayıla-
ra 'kaprekar sayılan" denir.

Örnek:

9d = 9801 için 01 + 98 = 99

99 say§ı "kaprekar saylsl' dır.

Buna göİe, aşağldakılorden hanglsl bİr'kaprekar
saysl' deĞlldlr?
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Dörı tane lambadan oluşan bir düzenok vg bir fare ile de-
ngy sistsmi tasarlanm§tr.
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Bu lambahn(ı en az biri yandıktdp sonra tareys bir ödül
vorilmeKodir.\-t-_-----l

Ömeğin,

. tablodaki ıambaıar İ5-1 sekıinde van-

d|ğlnda peynir, E-

. tabıodaki lambahı. İ-5] sekı.nde van-

dığında su, 

-
verilmektedir.

Buna göre, düzenelitekl lambalann yanıp sönme-
si lle fareye kaç iarklı ödül verileblllr?
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Yukarda 1 'den 15'e kadar olan doğal sayılar yanya-
na yazllarak gösterildİği gibi ard§lk birer fazlasl ola-
cak şekilde beş parçaya ayrılıyor. Bu parçalar bir ku-
ıuya atl|ryor.

Kutudan iki kağlt parçasl çekiliyor Ve yanyana geti-
riliyor.

Örnel: Fl E s sl p"rçal"n 1456 sayıs oluyor.

Buna göre, çekllen iki kağlt paİçasl ile oluşan sa-
_,.. ylnln 3'Ün kat olma ola$hğl kaçtr?
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