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1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap k6ğıdının MatematikTesti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

,|. Aşağlda pozitif tak sayllar üçgenlerin içine belli bir
kurala göre yerleştirilmiştir.
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Buna göre, doğrusal çizginin üstündeki üçgen-
lerin içinde kaç sayl vardlr?
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4. Bir bölgede 3 il, her ilde 4 ilçe, her ilçede 12 mahal-

le bulunmaktadlr. Eğitim kurumu olarak her 4 ma-
hallede bir orta öğretim okulu, her 2 ilçede bir yük-
sek okul ve her ilde bir üniversite vard|r.

Buna göre, bu bölgede toplam kaç eğltlm kuru-
mu vardır?
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2. Aşağıdaki sayı doğrusunda;

. a'nln bulunduğu arallk eş 2 parçaya,

. b'nin bulunduğu arallk eş 3 parçaya,

. c'nin bulunduğu arallk eş 4 parçaya
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5. Bir öğrenci aynl gün içinde birden fazla kitaptan so-
ru çözmemek üzere,

. ilk olarak matematik kitablndaki 75o soruyu,

. sonra geometri kitablndaki 600 soruyu,

. son olarak da türkçe kitablndaki g00 soruyu

çözecektir.

Öğrencı, hor gü! eşjlsaylda so]u çözecek şekll-
de pazaİtosl günü soru çözmeye başladlğlna gi!
re, bu üç kitaptaki sorulan en e]ken hangi gün
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6. abc, bca ve cab üç basamaklı bir sayıdır.

1sde dört basamakİ bir sayıdır.
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Bir kenarl 6-2 birim olan 20 eş kareden oluşan yu-
kandaki şekilde, bir kannca çizgiler üzerinden hare-
ket etmektedir.

A'dan B'ye çizgiler üzerlnden en kısa yoldan gi-
den bir kaİlnca kaç birlm yol almlştr?
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Aşağldaki say doğrusunda 5 ile 8'e karşlhk gelen
noKalann arasl ah eş parçaya ayrllmıştlr.
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Buna 9öİe, A noktasına karşhk gelen say aşa-
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'l0. Bir çocuğun oyuncak kutusundaki 19 oyuncağın-
dan

. 11 tanesi mavi ronkli

. 4 tanesi mavllqnlli 3rağa

. 5 tanosi ise ne mavi renkli ne de araba

olduğu bilinmektedir.

Buna göro, bu çocuğun oyuncak kutusunda kaç
tane araba vaıdlr?
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ozdeş iki ağlrllk farkh tartllarda lartldlğlnda tarhla-
nn göstergelerinin durumu aşağlda gösterilmiştir

ffifi11= liflİ] lİi6E
soldaki tart| doğru, sağdaki tartl ağlrllklarl hata-
h ölçüm yaptlğlna göre, gerçek ağlrllğl 75 kg olan
bir cismin hatall tartldaki ağırlığı kaç kilogram
görünmektedir?
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