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QoYukarlda sekiz eş parçaya ayrllmlş 8oo br2
büyüklüğündekİ büyük karton Ve 4 eş parçaya ay_
rllm|ş 400 bf büyüklüğündeki küçük karton göster-
ilmiştir.

Esma ve zeynep bu iki kartonu eşit o|arak boyaya-
caktlr.

Esma, küçük kaİtonun tamamlnl boyadlğlna gö-
İe, büyük kaİtonun kaç parçaslnl boyamlştİ?
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Aytaç, boş bir kaİeli kağlt üzerine aşağldaki 10 ba-
samakll sayly| yazyor.
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4. a ve b blİer doğal sayl
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_ afadeleİden hangilerl daima çlfttiİ?
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Elde edilen bu üç sayınlnda 5 ile bölümünden ka-
la(aynl olduğuna göre, bu sayllardan en büyük
olan-lllm- rakamları toplaml kaçtlr?
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MATEMAT|K DENEME SİNAVİ

3. Dört bölmeli şifonyer bütün bölmeleri eşit uzunluk-
ta olup yüksekliği 160 cm dir.

Buna göre, şiionyer yazan kısmın yerden yük-
sekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
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1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap k6ğldının MatematikTesti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

\+i+ L+3= t3r,
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Diğer saufaua geQiniZ.
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.,l ^ylqvudllağulllduu nalğla ndglulll ll(l yğl
kılo4 üıı serek üç sayıyı elde ediyor.
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Şekilde yan yana dizilmiş kareler Veri|miştir.

Her kare tüm kenaı uzunluklan kendisinden önceki
karenin yansı olacak şekilde devam ettkilmiştir. Da-
ha sonra kareler birleştirilerek kesaşen kenarlar sili-
nerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur.

61.

Şeklin çevresi kaç birimdlİ?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açlkla-
mada bugün ölçülen orta|ama hava slcakhğlnln 7'
olduğu söylenmaştir.

Yann için;

. Tahmini hava sEakİğı bugüne göre, en az 8. fark
edecekİir.

. slcakhğln -6" ile 5o arasında olmasl beklenmek-
tedir.

şeklinde iki açlklama yaptlmlştr.

Buna göre, yarlnkl hava sıcaklığı kaç tam sayl
değeri olabilİr?
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a, b, c ve d srftrdan ve birbkinden farkh rakam olmak
üzere,

aaax=- v=- z=-b,cd
biçiminde üç rasyonel sayı veriliyor.

Rasyonel sayllarda slralama yaplİrken yanhş düşü-
nülerek payda$ büyük olan rasyonel say daha bü-
yüKür mantığıylax > y > z sıralama§ yapılıyor.

Buna göre, bu sayıların doğru sııalaması aşağı-
dakiloİden hanglsldİr?
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Aralanndaka İark 2 olan asal sayılara .ikiz asal'' sa-
ylİaİ denir.

Buna göre, aşağldakilerden hanglsİ ''ikiz asal'' sa-
ylaİln toplaml şeklinde vazılamaz?
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Diğer sagfaga geçlniz.
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6 kapah zarfin horbirinde birbirinden farkll puan ya-
zan kartlar vardlr.
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Bu zarflardan 3 tanesini Çağn, 3 tanesini Arzu seç-
mişİir. Çağn'nln seçtiği kartlardaki puanlann İopla-
ml ile Azu'nun seçtiği karılardaki puanlann toplamı
aİaslndaki fark 4 tür.

Buna göre, aşağldakllerden hangisi bu İki kişi-
den birinin seçtiği kartlar üzerindeki puanlarln
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.^ Çarplmlna eşlt olabilir? (.()+ (o+9)=.-3
L9 .^ a=-ç. ,}.,.{,1ı,
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10. Dilek öğretmen semah'in x sayısını 25'e bölmesini
istiyor.

semih bölme işlemi sonucunda kalanl iki basamak-
İ AB sayısı ve bölümü ise B+3 buluyor.

Buna göre, x saylsl en cok kaçtlr?
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Şekildeki dikdörtgen iki tanesi eş olan 8 kareye bö-
lünmüştür.

. l. bölgenin bir kenar| b bı

. V. bölgenin bir kenan a br

olduğuna göre,

5a2-6ab + b2

lfade8İ hangl lkl bölgenln alanlan 
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eşİttlr?
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Diğer sagfaga geçiniz,

YETERLiLıK

2.tL
oab

L.*|*

3. -t

vl. l
I

a€ı
lll ıe

I

)a _b

9^J ll

:1)Nburdo
yaylnclllk


