
1. Bu testte 40 soru vardır.
2, cevaplarınızı, cevap k6ğıdının MatematikTesti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

MATEMATİK DENEME SİNAV!

biçimande tanlmIldlr.
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Yukarıdaki boş kutular|n içine toplama (+), çlkarma
(-) ve çarpma (x) sembolleri birer kez yazıldığında
her bir işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olmaktadlr.

Buna göre, a sayısının alacağı sayılardan bir aşa-
ğldakilerden hangisi olabiliİ?
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katı 30 dur.

. a=3b+1

3. ABC üç basamaklı doğal sayıdır.
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İki yada daha fazla pozitif doğa| sayının 1'den baş-
ka ortak doğal sayl böleni yoksa bu sayılara .arala-

rında asal sayılar" denir.

Örnek: 3 ve 4 sayllarln|n 1'den başka ortak böleni
olmadlğlndan "aralannda asal sayllar" dlr.

Araıaflnda asal a ve b doğal saylan |çin:

. a ile b' nin tam katlan ahndlğlnda en küçük ortak
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eşitliğlni sağlayan üç basamaki k"ç t"n" *f # '| "-
ylsl vardlr?
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Bir matematİk öğretmeni bir hafta boyunca öğren-
cilerin sorulannl çözerken şöyle bh şifre|eme siste-
mi geliştiriyor.

' Her bir soruyu A ;1g, ----J 't 'f
, soru say§l 4 olunca B ile,-J 4.q. B=/1
. B'lerin sayısı 5 olunca c ile, -, S.b.5(l.qJ=L-=C
' C'lerin sayısı 6 olunca X ile _--, 6. c-= L - (b). l?ı-X

gösteriyor.

Buna göre, blr haftada 15o soru çözen matema.
tık öğİetmonl soru saylsını aşğıdakllerden han-
gl3l lle gösterlr?

B)

V,= L4),

orçlra.L=%t

olduğuna göre, a + b toplaml kaçtlr?
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5. iki farkll gitar kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda
Verilmiştir.

Kurslar Kayıt Ücreti

ru)
Aylık Ücret

üL)
1 . Kurs 250 30
2. Kurs 100 45

Gitar kursuna ka lan bir kişi bir defa olmak üzere
kaylt ücreti Ve devam ettiğİ her ay İçin ayllk ücret
ödemektedir.

ücret tablosu verllen kuıslardan birine katllmak
isteyen bir klşinin en az kaç ay kursa devam et-
mesi durumunda 1. kursa katlmasl daha ekono-
mik oİuf?
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6. Bozuk olan birtartı 3 ki|ogram fazla göstormektedir.

Ayça, Başak, Ve ceren tarh aletinde ikişerli tartll|rlar-
sa toplam/81g, ğxgve dxg gelmektedirler.
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Buna ğöıe, bu üç kİşl be]abe] taİtıhrlaİsa kaç ki-

lki ipe geçirilmiş belli sayldaki özdeş beyaz boncuk-
lardan birincisinde 4otan başlayarak s'er s'er ilerle-
yerek mavi renkle, ikincisinde 233'ten başlayarak
geriye doğru 4'er 4'er iler|eyerek mavi renkle boyan-
mlştlr.

Buna göre, aşağldakileİden hangisi hem birinci
ipte, hemde İkinci ipte mavi renkle boyanmlştır?

logram gelirler?
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8, a, b, ve c birer gerçel sayıdır.
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Diğer sagfaga geçiniz.

yETEi[İlİK

-

' DENEME slNAVı_s

,1cNburdo
yaylncllIk

-T



MATEMAT|K
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Bu sayıların en büvüğü a olmak üzere, a saylsl-
nın b, c ve d sayı|arının her birine olan uzaklıkla-
rl toplaml 30 o|duğuna göre, a kaçtr?@-
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^ gİsi olur?
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11. Üç çocuktan Aybe*'te a tane, Berk'te b tane, Cenk'te
c tane bilye Vardır.

Aynı anda Ayberk a tane bilyesinin b tane eksiğini
Berk'e, Berk ise b tane bilyesinin c tane eksiğini
Cenk'e veriyor.

son durumda bilye sayıları aşağldakilerden han-
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9. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiŞ a, b, c Ve d sa-
y|lannln toplamü 34 tür.
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10. x Ve y poziti' g€rçel saydlr.

a=x+y ve b=x.y

olmak üzgre,
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Arkın'ın yaşının; Burcu'nun yaşlna oranl h6r sene
artmagna rağmen, Cesim'in yaşlna oranI her sene
azalmaktadlr.

Arkın'|n yaşı Yo , Burcu'nun yaşı Y, , Cesim'in yaşı
Yc sembolleri ile gösterilmişth.

Buna göre, Arktn, Burcu ve ceslm'ln yaşlaİlnln
sıralaması aşağıdakllerden hanglslndo doğru vğ.
rlımlştlr?
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