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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?

V n) go B)35 c) 40 D)45
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33.
Şekil l

Şekil ll

Şekil l'de verilen düzgün alt|genin köşeleri kenarla-
rın orta nokİalarlnl birleştiren işaretli yerlerden kat-
lanarak Şekil ll elde edilmektedir.

Buna göİe Şekil lı'de oluşan ylldEh bölgenin ala-
nlnln başlanglçta verilen büyük altlgenin alanlna
oranl kaçtr?Bir kenan 20 cm olan kare şeklindeki karton yukanda-

ki gibi adımlar izlenerek kat|anıyor. Son durumdaki
kareden işaretli yerlerden alanl 24 cm2 olan dik üç-
gen kesİİİp atlryor.

Kalan şekil tekrar açlldlğlnda oluşan şeklin çev-
resi kaç cm dir?
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Boyut|a]ı 4ox4o cm olan kare u"*''#&' n'tjİ"-
ta kutusunun kapağl şekildekİ gibi dik olacak
şekilde açlldlğlnda H ve T noktalan araslndakl

a. , uzakllk kaç cm dlİ?
o/
,' A) 4oJ2

r,+ r;,lL
Çevresi 36 birim olan eşkenar üçgen şeklindeki ka-
ğftan B Ve C merkezli birbirine D'de teğet olan iki
daire dilimi kesilip atllarak yandaki şekil elde edil-
mektedir. x+J +,L.(rı+lz):36 r+7 , lL
Buna göre kalan parçanln çevıesl kaç bİrlmdir?

A)4r.+12 B) 4,[ + 18 C)2ı+24
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36. "Düzlemde Sabit iki noldaya eŞit uzakhktaki nokta-
lann geometrik yeri bir doğrudur."

Yukarıdaki bilgiye göre; A(-1,4) ve B(5,2) nok-
talarlna eşit uzaklıktaki nokta|arln geometfik yer

,-\ denk|emi aşağldakllerden hangls|dlr?
Io)\-/ A)y=gx-3 B)y=Zx-1 C)y=3x+2

D)y=a+3
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Y_3= l,(x,z)

E) y = x-s
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ızt ff(r,+ıl.), 41l+{y

m(A) = 90" derece olan ABc dik üçgeninin B Ve c
köşelerinin koordinatlarl sırasıyla (-3,7) ve
(3,-5) noktalandIr.

Bu üçgenin ağırlık merkezinin A köşeslne olan
uzakhğı kaç b/dir?
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Şekil l

Şekil ll

Taban çapı 4J5 cm, yüksekliği 1O cm olan ve içğri-
sitamam su ile dolu silindirtaban düzlemiyle 60" lik
a9 yaparak şekil ll deki gibi eğiliyor.

Buna göre, sllındırde kalan suyun hacml kaç
cm3 tür?

A) 72ı B) 80, C) 84ı D) 92ıı E) 96ır
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Daire şeklinde karton, [cD] Ve [EF] boyunca katlan-
dığında aşağıdaki şekil elde edilmiştir.

|AB | çap

tcD] , tAB] // tEFl

|CD| = 39 ",
|AB| = 34 ",
ler1 = 15 ",
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Yukarldaki veİilere göre katlanmlş paİçalar ara-
,.-. slndakİ en klsa uzakhk kaç cm'dlr?
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D

B

lç @1ı,*)

Q 
t",ıı: )n

Tırr t
(f , ıs,ı+)

l + r+L; l§
l<ı lı-

,ç3/l

1{i

:0Nburdo Diğer SaUfaua geÇiniZ.

E.-F


