
MATEMATİK

21. Dolu bir şekilde içinde 5 ll su olan su şişesinden bir
miktar su içiliyor. Kalan suyun miktarı ölçüldüğünde
15 cm olduğu görülüyor.
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Bir tartı üzerine çıkan kişilerin ağırhklan toplamı kapa-
sitesini aşarsa göstergesi hata (EROR) vermektedir.

Boş olan bu tartlya; ağlrlıklarl 40, 50, 55, 60 Ve 88
kilogram olan 5 kişiden herhanq; dördü binerse tar-
tlnln ERoR Verdiği, herhangi ücü binerse tartn|n top-
lam ağırlığı gösterdiği görülmüştür.

Buna göre, bu tartlnln yük taşlma kapasitesi aşa-
ğldakllerden hangisl olabilır?
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Daha sonra şişe ters çeviriliyor. Bu sefer boş k|smı
10 cm olarak ölçülüyor.

Buna göre, şişede kaç lt su kalmışİİ?
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22. zoo'den az öğrencinin olduğu bir okulda beden eği-
timi öğretmenlerı eşit say|da Ve en az 2 oyuncunun
olduğu gruplar halinde oynanan bir yarlşma yap-
mak istiyorlar.

^ Bu gruplar g'arll 12'şerliya da 1s'edi olu$urulduğun-
(! oa s öğrenci artmaktadlr.

Tüm öğrcnciledn kdıldığı bu yarışmada oluştuİu-
lacak grup sayısı en çok kaçtrİ?
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Bir markete 5 tane boş maden suyu şişesi getirene
1 şişe dolu maden suyu Verilmektedir.
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Marketten 65 tane maden suyu alan Ahmet, e!
ç9K kaç tane maden suyu içebilir?
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Bir kalem üreticisi A, B Ve c türleİinde 3 farkh ka-
lem üretmektedir. Bu üç çeşit kalemin birim üre-
tim maliyetleri Ve birim satlş fiyatlarlnln daire gra-
fikleri aşağüda verilmiştİr.

Aşağldaki tabloda, bir otobüs firmaslna ait yolcu sa-
ylsl Ve bu yolculardan ikram isteyenlerin yüzdelik
pay jle ilgiİi bilgiler Verilmiştir.

Bu üç otobüste ikram isteyenlerin toplam sayısı, üç
otobüsün toplam yolcu saylslnln %3o' udur.

Buna göre, lll. otobüste kaç kişi ikram istemiştlr?
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Bu üİetacİ bir tanesini 44 lircYa ürettiği A kale-
mlnİn her biİinden 46 lira kar elde ettİğine gö-
re, bir tane c kaleminden kaç liİa kar eder?
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Aşağıda 12 kalom vg birbirinden farkh asal sayılar-
la numara|andnlacak 7 topun görünümü vorilmiştir.o!-k
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Şekİlde her bir kalemin yazan ucunun gösterdiği to-
pun numarası, ka|emin yazmayan ucunun gösterdi-
ği topun numaraslndan büyükür.

Örneğin yukarıdaki şekilde F saysı E sayıslndan bü-
yü}dür.

Buna göre, G + c nin en küçük değeri kaçtr?
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28. Bir yanş pistİndeki M, A, W, T ve P adtnda beş fark-
ll araba bir slra halinde yan yana dizileceklerdir.

w arabası M lle A araslnda, T arabası P arabasF
nln hemen yanlnda olmak şartlyla kaç faİkh şe-

/_\ kildeslİalanabilaİler?
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on katll bir apartmandaki bir asansör 7o 10 olas|hk-
la bir kat yukarl, % 30 olasllıkla bir kai aşağı ve % 60
olaslllkla doğru kata gkmaktadlr.

Farklı saatlerde apartmana gelen iki kişaden Eymen
4. kata, Ekin ise 5. kata baslyor.

Aynl kata çlkma olaslhklafl yüzde kaçtr?
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30.

ikiz kenar uzunluklan birbirine eşit olan ikifarklı ikiz
kenar üçgen aşağldaki gibi birleştirilmiştir.

__. Buna göre x açısının hçüsü kaç derecedlı?
|c)\-/ A) 30 B) 40 c) 50 D) 65 E) 70
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Duvara 30 cm uzunluğundaki demirle sabitlenmiş
kare şeklandeki bir rek|am tabelasl, D noktaslndaki
vida gevşeyince şekil ll deki gibi bir köşesi duvara
dayanm§tlr.

Duva6 dayandığl noktanln yeİden yüksekliği 120
cm ve IAB | = lBc Iolduğuna göre x kaç cm'dlr?

A) 100 B) 130 c) 150 D) 170 E) 200

Şekil lll

Kenar uzunlukları 15 cm ve 20 cm olaİ dİk Üçgen
Şekil l' de gösterilen yerden kesilerek Şekil ll' deki
gibi iki dik üçgene ayrılmaktadır. Bu iki üçgen Şekil
lll' deki gibi birer kenarlan Ve barer köşeleri üst üste
gelecek şekilde yerleştirildiğinde keşisimlerİ bir ikiz-
kenar üçgen olmaktadlr.

Buna göre oluşan lkizkenar üçgenln alanl kaç
cm2 dir?
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