
ız. |+@ ""mbolu'n 
doğalsaysını tam böleme-

yen n den küçük sayma sayılannın saysı' biçimin-
de tanlmlanmaktiadlr.

Ömek:

l*@ "".oolünde 
6'dan küçük sayma sayF

lan 1,2,3,4,5 di. Bu sayllardan 1,2,3 sayllan 6'y tam

böler.

13. Dört basamakll bk saylda simetrik rakamlann topla-
ml birbirine eşit oluyorsa, bu saylhra ''dörtlü simetrik
say" denir.

oİneğin:3456 saylsl dörtlü simetrik bir sayıdıı
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dört basamakll sayllan dörtlü simetrik sayı şartlannı Ü.1,
sağlamaktadlr. a+J=t+c
auna göre,.z) 3'ıd, }*._ =.) J= c+l,,

abcd /
saylslnln da dörtlü simetrik sayl olmasl duİu-
munda (c + d) toplaml aşağldakılerden hangisi
olamaz?
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Turkuaz rengini elde etmek için kanşımdaki mavi ve
yeşil renk oranlarl gösterilmiştir.

Matbada kitap basma işinde turkuaz rengi kullan-
mak isteyen Pelin 100 kg malzeme kullanmak isti-
yor. oranlarl kanş rarak yanllşllkla 70 kg mavi, 30
kg yeşil renk kullanıyor

Pelln'İn turkuaz İengi elde etmesi için mavl renk-
ten kaç kilogram daha kanşlma eklemesi gerekir?
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?o+y _ xü .
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3+6 = 4+5

Diğer sagfaga geçiniz.
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15. Terzi Yunus Usta ölçüm yapmak için kendisinin ge-
liştirdiği bir cetvel kullanmaktadlr. Yunus Usta ölç-
mek istediği kumaşl üst üste gelecek şekilde dörde
katlaylp elindeki cefuel ile ölçüm yapmaktadIr.

,. Yunus Usta bir kumaşı dörde katlamış ve kendi cet-

!1, veli ile öleüm yaptlğlnda kumaşln cefuelden 15 cm- klsa geldiğini bulmuştur.

Aynt kumaşl katlamadan aynl cetvel ile ölçlüğün-
de cetvelden 90 cm fazla bulduğuna göre, cetve-

q-r- &ı= f,{ Jo
c.ı+\a\ -) X= 5oıı

a gerçol say§ı için

. k a sembolü, a'dan küçük olmayan en küçük
tam sayryl

. a l sembolü, a'dan büyük olmayan en büyük
tam sayyl

ifade et nekedir.

Bir üniversitede öğrencilerin yıl sonu notu hesapla-
nlrken Vize stnavlnln %40'l ile final notunun %60'|
hesaplanlp toplanlyor. Toplam puan 50 Ve üzeri ise
öğrenci o dersi geçiyoı 50 altı ise o dersten kahyor.

slNAV ADLARl

vize sınavı Final sınavı
Aycan 60

Nurcan 20 B

Aycan Ve Nurcan isimli öğrencilerin Vize Ve final
navndaki aldlklan notlar tabloda Verilmiştir.

Aycan bu dersten kalmış, Nurcan ise geçmiştir.

A ve B notlarl biİ tam sayl olduğuna göre B - A
ıarklnln en kücük değeri kactlr?l,,.ı 

lln uzunluÖu kaç cm dır?
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18. Bir P(x) polinomunun sabit terimi P(0) değeri, kat-
saylar toplaml ise P(1) değeri olarak biıınmektedir.

m bir gerçel say olmak üzere,

P(x+2)=x2-mx+2m

aunagaı>,i3 ,r' 5
k _3,2 + 5,8 ,

__ . ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
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P(x) pollnomunun
lamı 26 olduğuna
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19. Bir pardeye 5 cm arahk|arla halka dikildiğinde 1o ta-
ne halka fazla geliyor. Aynı perdey€ 3 cm arallklar-
la halka dakildiğinde 18 tane daha halkaya ihtiyaç
oluyor.

Perdenln her lkl ucuna da halka dıklldiğine göre,
. 1 bu perdenln genlşliğl kaç cm dlr?
(c)

A) 18o B) 2o5 @Jzıo D) 215 E124o
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fonksiyonları lle aşağıdakilerden hangİsi slİasl
ile eşleşti]ilmlş olabllir?
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