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10. x=-2 ve y = 1olmaküzere,

,.-f 
- Cr:ll'. -?--ı - -3 

,,_

x2+y r-e;lti) q+ { S '

lfadeslnln değeri kaçtır?

6)-;

11. tIx|] : x reei say|sından küçük en büyük iam sayı
olaraktanımlanl,o', 

[",, fl= z ç.-_-9 .--
L,9

[-"ıD" 3e Q,

oı+ ,ıi D)j E)l

" t'.ı--ıı qıı.,l-ir
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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?

A) 8 B) 10 c| 12

A+B+q.?
^lı t 8.+ ı1 ]

@ıo

lb//
Buna göre,

t|2,3|]t1-2,3ı]

işleminin sonucu kaçtlr?
^ L,3

E)1A)8 B)4 c) 1

[r,rnt'-','! j,=
6l_
-8

b=+"

Diğer saufaua geç]n]Z.
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12. 
^=2J2 B=-2./5 c=JTı

y|sl kaçtlİ?

sayılarının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşa-
,__. Öıdakilerdenhangisiolabiliİ?
(,

'l3. Kural: s'er kişilik gruplarla oynanan bir yanşmada
her gruptan 4 kişi elenap .! birincinin çlKlğl oyun oy-
nanlyor.

internet üzerinden yapılan 6 turluk bu oyuna
1.000.000 kişi katllmlştlr. sistem gruplarl rastgele
programlamaktadır.

Buna göre, 6. turun sonunda kalan yanşmacl sa-

6) 6 Ac
ile gösterilmiştir.

43-2-1 012g4

B) g AC
-4 3 -2-1 O1234

c) B Ac
43-2-1 o1234

D)., , ,İ- , ,|, ,9, -{€-2-1 012g4

FlBAc
-4 3 -2 -'l 012g4

A-_ 2-,[i-. JT. z, Y ;,u;
B =-Z,{j = ^J-n_= - j,5 

1;|,;l=vll =3,ııf;L,

Aşağıdaki Venn şemaslnda,

. L harfi ile başlayan çiçeklerin kümesi L,

. 6 harfli çiçekler kümesi B,

. Son harfi K olan çiçekler kümesi K

til L4k

G"u

menin elemanldır?

A) 1 B)2

A={GÜL, LEYLAK, NERGiZ, LALE, oRKiDE, zAMBAK}

Buna göre, A kümesinin elemanlarlndan kaç ta_
nesi şekildeki boyall bölge|er ile gösterilen kü-

@s D) 4 E) 5

D) 128

Dl .

li ı)ilİ/
=rL

A) 50 @e+ c) 81

4.oo,D. occ _.l o6"l

(((0"?+) ş ü) i)

E) 162

,('
<(
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-ıb-t

I

o

d€Ac]ıt lriD€

Diğer sagfaga geçiniz.

YETERLILıK

-

, DENEME SıNAV|_4

:ıCNbuıdo



15. Ön yüzü eşit alanlı ! şeklinde kaıe desenlerden
oluşan dikdörtgen biçiminde bir masa örtüsü veril-
mişİir. Bu masa örtüsünün kısa kenarı uzun kenarF
nın üzerine gelecek şekİlde katlandığlnda aşağlda-
ki gibi görünmoktedir.

6s

Buna göre masa örtüsünün üzerinde kaç tane
sesli harf vardlr?

r4 135 B) 1o2 @ro D) 81 E) 54
ls

, ü-=l 
-1 -l F;- fia fii fi

l lü,.-Y-.._j i' :l' 31 5,9o 5, 5, 

'1,Z,-;,-^17. Bir market zinckinin Türkiye'nin aİ ı'no"'İoo"ş,-lJo-'
si bulunmaktadır.

. Bir şubesinde 4 kişi çalşmakta,

. Her 5 şubeye sorumlu bir müdür,

. Her 7 sorumlu müdüre bir g6nel müdür,

. Her i|de ,l tane müşteri temsilcisi

biçiminde bir yapılanması vardır.

a

A)1 Br2 c) 3

1' den ,| 0' a kadar tam sayılar şekildeki on kutuya
yerleştiri|iyor. En üst slradaki kutular hariç her kutu-
daki say, hemen üstündeki iki kutuda bulunan sa-
yllann İark|na eşittir. Baz sayllar şekilde görülüğü gi-
bi yerleştirilmiştir.

Buna göre, en alttaki kutuya yerleştirilen sayl e!
egk kaçtlr?

,qtrtr
\/ \ ,/ \ ,/
!j-1 \,/ \./u IT] T,j\,,

,,J \ /
+--1t6l lıl
-\ 

rr-| ,/_

li/l

@1+ E)6

trl
J.to
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,)t.h"-L

6\ 
Bu market zlnciİlnin personel saylsl kaçtlr?

- n1 eoıı B) 2841 @so+ı
D) 3141 E) 3441

a"lıi"a -_ ?or. \ . 0.Eoo 4

J,,,-,-,|,^ ; );r= T =)u" o

C,,r,..ıLnqıL,;" = 6= o...
, 

=- 
*//

^rJ 
LJ }as;)tis;. tr (l". ilL)

L|p:+ 1ko + Lot9 ü = 3 o q l //

Diğer saUfaUa geçjnjZ.
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18.

@

o
@

Defne marketten aldığı peynir için bar miktar para ver-
miştk Kasiyer peynir fiyatı ile miktarln| kanştrmlş Ve
mü$eriye 7,60 yerine 12,8o lira para üstü Veİmiştir.

Örneğin 12/10 gr peynirin 15,60 lİra o|an fiyatı, yanlış-
hkla 1560 gr peynk 12,4o lira olarak göİülmüştür.

Peynirin gerçek riyat ile kasiyeran gördüğü İiya-
tln ıoplaml 39,60 ıiİa olduğuna göre, Defne kasi-
yere kaç liİa vermıştir?

A) 20 @"o c) 40 D) 50 E) 60

Şekilde Verilen sütun grafiğinde bir ai|enin ödedİ-

ği elektrik faturaslnln mevsimlere göre değişami
gösterilmiştir.

Lira

ıievsimler

Buna göre, bu ailenin bir yllhk elektrik faturasl bir
daire grafiğinde gösterilirse, yaz mevsimindeki
faturasl kaç derecelik merkez açl ile gösterilir?

l= fz:i_!:a, !.,ışl,,,l"an-J+ 6 F R
T
f,

Zı- (3++) 
= 

Lc,tıo
--ı/-Lİ,^ 3>, b_c:2o,Qc ) \=3or,

19.

A) 12o B) 11o @ıoo D) 90 E) 80
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c

__.. Öuna göİe, benzınlı araç saylsı kaçtlr?
(B l

- e1 so @rı c) 33 D) 36 E) 40

a_2 ıt*.+ ş tt +2Aı-o = lf-
o+l+c=

@) ıur=3(o+t)

llL
ş*b+ C:tl1L

l{İŞ-ıı
\6+L)= )ry

ü

ea :* T,3>,Lo

U,oz
@

I
,

X -!=}, bo

}-{={Z,8c

Bir günde 150 aracln üretildiği otomotiv fabrikasln-
da üretilen araç saylarl aşağldaki tabloda gösteril-
miştk

Bu fabrlkada bİ. günde üİetllen toplam dlzel araç
saylsl, toplam benzlnli araç saylsİnln 3 kat oldu-

c -t3 ("tl) -üt

l ırıq Q Diğer Saufaua geÇin]z.
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