
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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31. Aralannda 50 meİre mesafe olan ika eşitsokak lam-
basından biri yerden 1o metre yüksek|ikİeki nok-
taslndan kınlıp şekildeki gibi bir ucu yere gelecek
şekilde devrilmiştir.

32. ABCDE düzgün beşgeninde B köşesi [AF] boyun-
ca katlanarak B' noktası ile çaklşmaktadır

Klnlan parçanln uzunluğu ile bu parçanln lepe
noktasınln dığer di]eğe uzakl.ğl eşlt olduğuna

/" göre, bu di]eklerin uzunluğu kaç cm'dir?
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Yukarldakı verllere göre, m(B'DE)=1 kaç dere_
cedlr?
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33. ED

ABCD dikdörtgeninde D Ve c köşeleri [AE] Vg [BE]
boyunca katlandlğlnda aşağldaki şekil elde ;dil-
mektedir.

lDE | = 4cm, IEC| = 8 cm olduğuna göıe, şekil
katlandlğlnda aİada kalan üçgensel bö|genin
alanl kaç cmA dir?

A| 4J2 B) 6 c)2J1o

toA] a IAB], Ioc l= |Bc l, A(18, 12)

Yukarıdakl verllere göre C noktasının
kaçtır?
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35. Klsa kenan, lADl=g...'.. 
^BcD 

dikdörtgeni çi-
zilmektedir. A merkezli çizilen çemberin tAB] kena-
nnl kestiği nokta E, [DC] kenannı kestiği nokta F ola-
rak isimlendirilmektedir.

Bu çizımde |Ae; = 16 
"r, lEB| = 3 cm olduğu-
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na göre, IFCI uzunluğu kaç cm'dir?
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36.

lBE| =3cm, |EC| =5ç.
ABGD deltoitinde B Ve D köşeleri işaretli yerlerden
kaüandığında [AC] köşegeni üzerinde çak§maktadlr.

Buna göre AECF dehoitinln alanı kaç cm2 diı?

A) 18 BI24 c) 30 D) 36 E) 40

',6,q=4
Çevresi 36 cm olan düzgün altlgenin kenarlarına
teğet olacak şekilde dönerek hareket eden çember-
in yançapı ./5 cm dir.

Buna göre çember alhgenin içerisinde ok yönünde
hareket edip tekrar başlangıç noKaslna gelene ka-
dar merkezin ald|ğl yol kaç cm olur?

A) 15 a1 ızJ1 c)24 o; ıaJs E) 36ö

u,,&, 4 F-b:

.,,,'\* *V'-,
(. /

8,q,r)

fl6c 0a2ı^;-+ x't 8-=6.tç)-
(e,l,ıo1 n ı<=6

ı9t.. ğecr\= ry , 3o o"+

'. lr.'. /-l tçq\. ' r-., ;

x

0

";ı

Diğer SaUfaua geÇiniZ

' DENEME SıNAV|-4

(.T il.
<.a

:'ONbuıdq
yayIncıhk



38.

o
C e x olmak üzere ||AC| + |BC|| toplamının
alabıleceği en kücğk değeı kaç birimdir?

A) 10 B) 13 c) 15 D) 17 E) 20
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Analitik düzlemde A(-1, 7) Ve B(.l1,2) noktaları Ve-
riliyor.

40. Ayntlan 1 cm, 3 cm Ve g cm olan dikdötgen prizmasl
şeklindekitahta bloklann 3'er 3'er 18 kat olacak şekil-
de dizilmesiyle oynanan oyun Jenga oyunu oÜrak
bilinir.

Bu oyuna göre her oyuncu istediği slradan bir adet
blok çeker ve en üste aldığı şekliyle düzgün bir şe-
kilde dizer.

ilk oyuncu en alt Ve en üst slra hariç bir tahta
bloğu çekip en üste koyduğunda yaplnln alan, en
fazla kaç cm2 artar?
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39. c exolmak iızere ||ec|- İBc| | toplamlnln ala-
/,,.\ bıleceğl en büvük değer kaç bİrimdİr?
(B]V e) ıo B) 13 c) 15 D) 17 E) 20
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[rny) -(J), x =7.


