
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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Diğer sagfaua oeçiniz.
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ABCD karesi [BE] boyunca kesi|erek, alanları oranı
5 olan ika parçaya aynlmlştr.

A'' ..-B
]

Daha sonra ayrılan parçalar aşağdaki gibi analitik
düzleme yerleştirilmiştir.

y

Buna göre, d doğrusunun eglml kaçtıı?

A)1 B\2 c) 3 D) 4

Çevresi 72 cm olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki
karton işaretli yerlerden kesilerek AFED dikdörtg+,
ni Ve eş iki daire elde edilmektedir.

E|de edilen dikdörtgen A ile F, D ile E çaklşacak şe-
kilde klvnhyor. Dairelerde kapak olacak şekilde alt
Ve üste yerleştiriliyor.

Buna göre oluşan silindirin hacmi kaç cm3' tür?
(ı = 3 alınız)
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35. Analitik düzlemde A(0, 7) noktasln|n y = x doğ-
rusuna göre yanslmasl A', B(-8, 0) noktaslnln or-
iin etİaflnda pozitif yönde 60" döndürülmesi B'

_ nokiası olduğuna göre IA'B'I kaç birimdiı?
c

A) 5 B) 10 C) 13 D) 15 E\17
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ABCDEF düzgün altigEni B köşesi sabit o|acak şeki[-
de 15" döndürüldüğünde c köşesi duvara dayanlyor.

c köşesi duvaİa değdiği anda yerden yüksekliği
4 cm olduğuna göre aynı anda F köşesinln yer-
den yüksekllğl kaç cm oluİ?

e1 +Jz B) 6 c)5 o1 d5 E)4
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ml6fu1= 99" 61an bir ABc dik üçgeni çizilıyor.

Pergel 15 cm açllarak B ve C merkezli iki çember çi-
ziliyor ve bu çemberlerin [AB] ve [AC] kenarlarını
kestiği noktalar sırasıyla D ve E olarak isimlendirili-
yor.

Çİzİlen iki çembeİ [Bc] kenann orta nolitaslnda
birbiİine teğet ve IAE| = 9 cm olduğuna göre,
IADIuzunluğu kaç cm dlr?

A) 1 B)2 c)3 D)4 E) 5
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36.

6m
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A ve B noktalarlna 6 m uzunluğunda iplerle bağh
2 koyunun bahçenin iç tarafında otlayabilecekleri

,,--\ ortak alan kac m2 dir?rc)-V 
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MATEMATİK

J cı.39. 9-o(

'] a 1_a
cD dikdöİtgeni 5 adet kare ile elde edilmiştir.

ABCD dlkdötgenlnın çevresi 88 cm olduğuna
göıe |AT| kaç cm dlr?

A) 10 B) 13 c) 15 D) 17 E) 20
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Yukanda açlnlml verilen küpte lAe 1 = 5 6;r;, o'or_
ğuna göre, küp kapandığında IAB I kaç birim olur?
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