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2 cm Ve 200 cm uzunluğunda iki telin yalnE bir uç-
lanna, aynl anda kısa olana 2 cm uzunluğun da bir
tel parçasl ekleniyor, uzun olan telden ise 1 cm tel
parçası kesiliyor.
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1 . Şekil'de dört farkh okuldaki 12. sınrf öğrencileri-
nin saylca dağlllmı, 2. Şekil'de ise bu oku|lardaki 12.
slnf öğrencilerinin üniversiteye yerleşme oranlarl
Verilmiştir.

1. Şekil

ABc
2. şekil

B okulunda üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı
14 kişi ise D okulunda üniversiteye yerleşen öğ.
İenci sayısl kaçtlr?
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21. ,l00 ofisin olduğu bir plazada ofislerle ilgili bilgiler
şöyledir:

. Ofislerin kapı numaraları 1'den 1oo'e kadar nu-
maralandırılmışt|r.

. Her katta yanyana slralanmlş 5 ofis bulunmakla-
dlr.

. Kap numaras| tek olanlann içi beyaz renge, di-
ğerlerinin rengi mor rengine boyanmlştlr.

Buna göİe, pla-anln 9. ve 12. katlannda yer alan
ofislerln kaçınln .engi beyazdıı7
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Buna göre, 2 cm uzunluğundaki klsa tele loplam
kaç cm tel eklenirse iki telin boylaİl eşitlenmlş
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22. Yanda Verilen reklam pa-
nosundaki her bir harf bir
birinden bağımsız ampül-
ler ile aydlnlatlmaktadlr.

Fıııtıtr

Panoda harfler F'den başlayarak soldan sağa doğ-
ru ve H harfinden sonrada sağdan sola doğru sü-
rekli yanlp sönmekİedir.

F, A, T, ü, m, ü, T, A, F, A, T, ...\---r. ı .t ) -1)-42
biçiminde yan|p sönmektedir.

Buna göre, 999. slrada yanlp sönen harİ aşağı
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25. §ağıda üzerinde degişik noktalar olan şekiller ya-
tay voya dikey biçimde yanyana diziler€k farkll g&
rtlntüler eldo ediliyor.
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26. Uzunluğu 800 metre olan iki yolda Ahmet Ve Meh-
met'in yürüme hzl dakikada metre türünden VeriF
miştir.

o
:Ömekl: ı o ıoı

-i
ömek2: i' c ja-'i
gibi gönintıjler oluşturulur.

Buna göıe, kaç farklı göriintii olde edlıebıllr?
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Aynl anda yanşmaya başıayan lkl sporcudan bl-
rı yaİ§l bıtırdağlnde dığo]lnln kalan yolu, yolun
tamamlnln kaç{a kaçl oıu]?
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27. iki ı<tlp farkı bulunurken

f-f = (x-y)3 + 3xy(x - y)

formülü ku|lanılır.

1

a /
olduğuna göre,

",la _- 
-

a3
r-F3/4^-J

Ü+ 3.1- /

c,9'8 65"32o, l,32 ,, 9,l6

Aı.4\ L\s(a
l,i \,ı

-+ Ui.) ,y

B) 171

§T_3q1Z(ı |a
ı.r lL
19 Lo

tr,.n,. i

l+ t+3 + -._ +.Qı ='7

q',

a 
n"o*'n'*eri kae dus 

-ş 6= l ı?/
- A) 12 (9.o c) 18 D) 21 l

28. Aşağüda gösterjlen apartmanln her katlnda 4 daire
bulunmaktadlr. Aynl katta bulunan daireler 1,1l, lll Ve
lV süİunlan slraslyla ardlşlk olarak numaralandlrll-
maktadlr. Üst katlara çıkıldıkça aynl yönde slralama
işlemı ardlşlk olarak devam etmeKedir.

Bu apartmanln l. sütununda bulunan dairelerin
numaralarl top|aml 45 olduğuna göre, tüm daire-
lerin numaralaİl toplaml kaçtlr?

A) 153 c) 1s3 @zıo E) 231

, Lkutu

Yukarıda verilen iki kutuda birbirinin aynısı küçük ve
büyük iki tür bilyeler vardır.

. iki kutuda topıam 15 büyük, 12 küçük bilye VorJıı

. 1. kutuda, 2. kutudan 5 tane fazla bilye b., )yıny,, L{- J,
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Buna göre, çekilen bir bilyenin 1 . İutuaan 3"İİ ''' rİ "
len büyük bir bilye olma olaslllğl kaçtır?
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MATEMATİK
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Ebatlan 120 x ,l52 cm olan dikdörtgen şeklindeki ze-
mine bir kenan 13 cm olan eşkenar dörtgen şeklan-
deki İayanslar klsa kenarlna 10 slra halinde şekilde-
ki gibi yerleştirilmiştir.

Fayanslarln tamaml döşendiğlnde yanlaİda
oluşan boşluklarln alanlan toplaml kaç cm2 diİ?

A) 640 B) 700 c) 780

Duvara uzaklığı 120 cm olan bir ağacln boyu go
cm iken, duvara dik konumlu gölgesinin boyu 160
cm'dir.

Gölgesinin blr klsml duvara yansıyan ağacln te-
pe noktasl ile gölgeslnin tepe noktasl aras|nda-
kl uzakhk kaç cm'dir?

A) 200 B) 170 c) 150 D) 140
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x = 8o Şekildeki gibi sahncağa binen iki kardeşin birbirine

1 _ §2 dik konumda iken yerden yükseklikleri 85 cm Ve 65v cm' dir.

Buna göİe saltncaklar hareketsiz iken oturma yer-

ra 
lefinin yeden yüksekliği kaç'cm dir?
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