
21. Şeyma saniyede 3 adet bisküVi, Aybars ise saniye-
de 4 adet bisküvi yemektedir

Bir miktar bisküViyi aynı anda yemeye başlayan bu
iki kİşiden Şeyma 60 bisküVi yediğinde Aybars'ın ye-
mesi gereken 100 bisküVi ka|m|şt|r.

Beraber bisküvi yemeye devam eden bu kişile-
rin bisküvileri aynl anda bittiğine göre, topiam
kaç tane bisküvi tüketmişlerdir ?

23. Belli sayıda öğrencisi bulunan bir liseden 50 k|z öğ-

(l) renci aynİrsa, kız öğrenci saylslnln erkek öğrenci
say§ına oran| 1 oluyor.

^ 
Daha sonra 180 erkek öğrenci daha aynhrsa, erkek(/ öğrenci sayısının kz öğrenci saysına oranı 1 o|uyor.

Buna gö]e, başlangıçtaki kE öğrencllerln sayısı
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'rrr,212, |x-15| <3

eşitsizliği aralığında değişen fiyatlarla sat||an zey-
tin yağl, kjlogram başlna 3 lira zam yapllarak satl-
lacaktlr

Verilen bilgilere göre, zeytin yağlnln yeni İiyat
aralığını gösteren eşitsizlik aşağ|dakilerden han-
gısıdlr?
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Yukarldaki labloda a, b Ve x sayllar|nln her biri,
çapraz komşusu d|ş|ndaki dört komşunun arit_
metik ortalamaslna eşit ise a + b toplaml kaçtlr?
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E*A
işleminin sonucu kaçlır?

n kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir a
doğalsaysıyla oluşturulan sembol n . an+l saylsınl
göstermektedir.

27. a,b, ctam sayllaİl için,

(9

çarplml kaçtlr?

A) 15 B) 20

^.,t5= 
,'

o(e-+{)1l ; teL
!--\,/-,!-

ci+t T"L
L_,ğ[l,,.

. a.(a 1 1) + b ifadesa t€k sayl,

' b . c çarpımı çift sayı \..--

@+ oıT $rİ
iradelerinden hangllerl daima doğrudur?

A)Yalnız ll B) Yalnız lll c) l Ve ll

Soaı,, 1 i

E) l, ll ve lll

t"tirsi't-
ük:tır.
qı f,t{ir.

@ ıı ve ııı^

l..5'
.=
J
-Lc
Tr

a]
L..
c.

26. Bir saat üstündeki 1 den .l2 ye kadar olan say|lar-
dan bazılarının yerini değiştkerek, her komşu iii sa-
ynln toplaml asal sayl yap|lacaktlr.
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Bir n doğal sayısının 15 kat her bir basamağlnda 5
rakamı bulunan bir saylya eşitse n saylsına .beşsel
sayı" denir.

Buna göre, en kücük "beşseİ sayı''nın rakamİar|
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Bu durumun olması için en az kaç sayln|n yeri
değlştiİllmelldır?
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Örneğin, |-İl sembölü ile 4 . 25 sayısı gösteri|mek-
tedir.

Buna göre,
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29. Ahmet'in koİuna takİğ| öze| amaçlı Ve dört bölme-
den oluşan km sayacı aşağlda gösterİlmiştİr.

Bu sayacın en sağdaki bölümü Ahmet'in hareketiy-
le sıftrdan başlayarak her km de 1 artan rakam göİ-
termektedir. Bu bölüm 4 göstermesi gerekirken bu
bölüm sf|rlanlp bir sonraki bölümün rakaml 1 art-
makadlr. Aynl şekilde ikinci bölüm 5 için, üçüncü
bölüm 6 için, en sondaki bölüm 7 için olup bölum-
ler srftrlanmaııadır.

Örneğin hareketten 14 km sonra sayaç oo32 göste-
recektar.

sıflrlanmlş sayaçla harekete başlayan Ahmet, 88
km sonıa sayaclnl kontrol ettiğİnde, sayaç aşa-
ğıdakilerden hangisinİ gösterla
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şekilde [DE] boyunca katlanmaktad|r.

IDel=a"., IBc 1 =6 ".
S, ve S, bulunduklan böıgelerin alanları olduğu-
na göre, sl + s2 toplaml kaç cm2 dlr?
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Alanl 36 cm2 olan ABc üçgeni [BC] kenanna paralel
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