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f(x) fonksiyonunda,

' (-x) = f(x) ise f fonksiyonu çaft

. (-x) = -f(x) ise f fonksiyonu tek
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l Cx) . )r- r.tif(x) çift, g(x) tek fonkslyon olmak üzere,"

ifadelerinden kaç tanesı doğİudur?
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Muhtar Remzi Bey mahallesindeki 1 den 1oo e ka-
dar slraİ 78. sokaktaka 1oo eve bker davetiye Vers.
cektir.
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Melis elindeki birim küp pasta kahplarlnl birleştirerek
4 basamak|| merdiven şeklinde bir doğum günü
pastasl yaplyor.

Mells gelen misafirlere ilk üç basamağl lkram et
tiğane göre, pastanln kaçta kaçl kalmıştır?

-{ l. (fo0 (x) -ı çift fonksiyon

-t ll. (fogxx) -+ çift fonksiyon

- lll. (f.gxx) -+ çift fonksiyon

_t lV. (gof) (x) J çift İonksiyon

-+ V. (gog)(X) + tek fonksiyon
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cep telefonunun dört haneli şifresanİ unutan
Tuğçe, şifreyi oluşturan rakamlardan bir tanesinin 2,
iki tanesinİn 5, diğerİnin ise 4 o|duğunu hatrl|yor.

Buna göre, Tuğçe 9449! kaç denemede şİrreyi
bulabilir?
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Kapl numarasl içinde sokak numaİasının her han-
gi bir rakaml bulunan eve davetiye vermediğine
göre, Remzi Bey kaç eve davetiye vermiştirİ
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l. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevap|arınızı, cevap köğıdının MatematikTesti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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5. Turab ile Toprak aşağldaki kartlarla oyun oynuyor.

EEEEEEEE
. oyuna başlayan kişa rastgele 4 kart çekiyor.
. Kalan 4 kart diğer kişi ahyor.

. Elinde bulunan kartlardaki say|larln toplaml bü-
yük olan oyunu kazanlyor.

oyuna iık başlayan Turabln çektiği üç karila 2, 5
ve 13 sayllaİı yazılı oİduğuna göre, Tuİab'ln oyu-
nu kazanma olasılığı kaçtır?
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Zeynap'in ald|ğı kitaplann fiyatı aynı olup bir kitaba
ödediği para kadar kitap almlştlr. Ali de tüm kitapla-
rl aynl fiyattan allp bir kitaba ödediği kadar kitap al-
mlştlİ.

Zeynep'ln ödedlğl para Ala'nln ödedlği paradan
19 llİa fazıa ise Zeynep kaç kltap almştlr?
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Aşağıdaki grafikte bir kurs merkezinan her ayln so-
nundaki top|am öğrenci saylsl gösterilmiştir.

Buna göre, kü3mefkezindy) İ:;ll J""";::İ
-t l. Şubat aylnda öğrenci saysı 30 artmıştlr. 3o ".\-"'Ş
- ll. Mart aylnda 20 öğrenci aynlmİştr.

-l lll. Nisan ayında 1o k§! 3]I|lmlşsP5o kişi yeni kayf
olmuştur. 
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.. lfadeleİlnden hanglleri keslnlikle doğrudur?
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Bir market 25 lira ve üzeri ahş veriş yapan müşteri-
lerino paket fiyat 15 lira olan kaşar peynirini 7 lira-
dan satmaktadlr

Ahmet bu markatten 25 lirahk ahş Veriş yapıp, üze-
rine 1 paket kaşar peyniri almlştlr.

Bu alış veraş sonucunda Ahmet yüzde kaç k6r et-
mişth?
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10. x=-2 ve y = 1olmaküzere,
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lfadeslnln değeri kaçtır?
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11. tIx|] : x reei say|sından küçük en büyük iam sayı
olaraktanımlanl,o', 
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Yukarldaki şeki|de çemberlerin için6 birer tam sayl,
karelerin içine ise toplama (+), çarpma (x), bölme
(+) sembollerinden biri yazllıyor.

Karenin içindeki işlem o kare i|e bağh iki çemberin
içindeki sayılara uygulanıp elde edilen sonuç o ka-
renin alfundaki çembere yazlarak yukandaki diyag-
ram oluşturuluyor.

Buna göre, A + B + E toplamlnın alablleceğl en
kügük değeİ kaçtrr?
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işleminin sonucu kaçtlr?
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