
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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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?

A) 199 B,)22o c)27o D) 300

A-L .la-ı, \ü" B= 9.1,vı.lı.
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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 
'arkna 

eşİttlr?
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Üzerinde ağırlıklarl belirtilen kütleleı eşit kollu bir te-
razinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi
dengelenmiştir

Aşağıdaki ağırlıkların hepsi kullanılarak bir k|smı A
kefesine diğer kısmı B ke{esine konularak terazi yi-
ne dengelenmiştir.

Aşağdaki Venn şemasında,
. Asal say|lar kümesi A,
. Tek sayllar kümesi B,
. ikı basamakl| doğal sayılar kümesi C
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Buna göre, B keİesine e!3! kaç tane ağlİhk ko-
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Buna göre,

D={1, 2, 3, 5, 10, 15, 17}

kümeslnlnln elemanlarlndan kaç tanesi şekllde
_ gösterllen boyah bölgelerln bir elemanldlr?

GJ
A) 1 Bl2 G,3 D) 4 E) 5

L-rt, VıYJ-"_ 3,s-.._ı. püir.

Diğer Saufaua geçiniZ.
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14. Dik koordinat düzleminde f İonksiyonun grafiği vğ
rilmİştir. S1 ve s2 bulunduğu bölgenin alanını gös-
lermektedir.

f(4 =Ş eğ,ısi

Buna göre, a llaOeslnln değorl kaçtı?

|ıı

15. P(x) bir polinom olmak üzer6, P(x) polinomunun
x - a İl9 bölümünden kalanl bulmak için;

x-a=0 -+ x=a için P(a)

bulmak yeterlidir.

P(x)=ç_3,_,

polinomunun x-2 iıe bölümünden kalan kaçtlr?o \^
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16. Bir mağazanln reklam kataloğunda 52 tane ürün bu-
lunmaktadlr. Mağaza sahibİ reklamclya her ürün için
a İira ödeyerek reklam kataloğunu bir y|lda 4 defa
bastrmayl düşünmektedir.

Mağaza sahibi düşüncesini değİştirerek reklam ka-
taloğunda ürün baş|na 1 lira eksik ödeyerek bir yıl-
da 5 defa reklam kata|oğu bastırmak için reklamcıy-
la anlaşlyor.

Buna göre, mağaza sahibinin rek|am gİderleri

o 
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aşağldakileİden hangisi olabillr?
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17. Bir veri grubunda sayllar küçükten büyüğe doğru
slralandığlnda veri say§| tek ise ortadaki saylya, veri
say§ çift ise ortadaki iki saylnln aritmetik ortalamasF
na o veri grubunun medyanl denir.

Farkll pozitif tam saylardan oluşan Veri grubu kü-
çükten büyüğe doğru s|ralanmlştr.

1,3, b+ 1, a+2, 10, 13

veİi grubundaki modyan biİ tam sayı olduğuna
göre, a+b değeri kaç olabillr?-
(!9zz B) 16 c) 15
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§ağıdaki tabloda bir sınıftaki kişilerin say§ ve yaşhn
gösterilmİştİr.

Bu sınıftan seçilen 14 kişinin yaşlarlnln ortala-
masl 1,| olduğuna göİe, geriye kalanlarln kaç ta-
nesi 12 yaşlndadlr?
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Bir okçu şekildeki hedeİe atlş yaparak 1o, 9 Ve 8
numaralı alanlardan birini mutlaka vurmaktadlr.

Buna göre, okçunun toplamda 1oo puan almasl
için en cok kaç atış yapmasl gerekir?

c)43 D) 45 E) 46

l ın _-1 4, 1= l., ,ı
|,S 41 tn.(,ı, ı) = 

(" ..
2-,n _ı tr. t =r,İ
2, i-.--+ Q,(tıtJ c \o,.^
3 ^.---_ı Ç.3 =|1--ı *

4o,ı.l,- ip o]u..

ft+.14)<a c-L.. ıaı

Her slrada yan yana 4 kere ap dolanabilen bir kuyu
çlkrlğ| Vardlr. Bu çıknğa üst üste 5 kat ip dolanabil-
mektedir.

Çıknğln çevresi 1 . kat ip için 1 m dir. sonraki her kat-
ta çıkrığın çevresi 0,5 m daha artmakİadlr,

Bu kapasitedeki çlkrığa sanlabalecek iple su dü-
zeyi en çok kaç metre deİinde olan bi. kuyudan
su çlkanlabİli]?
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