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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?@-

eJ 16 B) 17 c) 18 D) 19
^ 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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13. Aşağüda 25 eş parçadan oluşan şekilde saİl renge
boya|ı parçalar gösterilmiştir.

Kalan paİçalann yüzde kaçı saİl renge boyanır-
sa tüm şeklın yüzde 8o'| aynl renge boyanmlş
olur?
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Hesaplanırken aşağıdaki iormül kullanılır:
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Aşağıda birim kareli zeminde 9 nokta gösterilmiştir.

4 = 1a, b, c} ve C = {3, 7, 9} o|mak üzere,

f :A-+B, f(x) = x.,,. 1

g:B_+C, 9(x) = 2x-ı
fonksiyonlan tanlmlanryor.
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Tanımı ve gİaflkleİl verlıen bu f ve g fonkslyon-
,-.. larına göre, a + b + c toplaml kaçtlr?
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Diğer saUfaua geÇiniZ.
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Buna göre, köşeleİi bu nokıalardan oluşan kaç
üçgen çizilebilir?
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P(x)=16a5_a,ç*".o_o'--'--<'*-€rro
polinomu sıfır polinomudur,

Buna göre,

a2 +b2

6 
iradeslnin d€eri kaçtlr?
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17. ortalama hlz (Vod) hesaplanlrken toplam yol (Ax),

toplam zamana (At) oranlanarak bulunur.

, :&'olt At

Şehir|er arası sefer yapan bk otobüs 2 saatte bir ya-
nm saat mola Veİmektedir. Bu otobüs ayrıca her mo-
ladan sonra hz|nl 5 km/sa artlrmaktadlr.

ilı< ııg so km/sa olan hı otobfu seİeİlnl 22 saatte

@ 
tamamladlğma göİe, oİtalama hEr kaç km/sa tir?
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Aşağlda her biri kendi içinde eşit parçalara ayrll-
mlş şekillerin hangisinde tarall alanlar toplaml.
nın şeklin tümünün a|anına oranı en küçük değe-
rini belirtir?

16. srfır polinomu, bütün elemanları sıfır olan polinom
veya P(x) = 0 olarak tanlmlanlr.
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§ağıdaki Venn şemasında,

. K kümesi,2 nin kat bazı doğal sayıIar

. M kümesi,3 ün katl baz doğal sayılar

. N kümesi,5 in kat baz doğal sayllar

biçiminde gösterilmiştir.

Buna göre, aşağldakilerden hangisi taİall bölge-
nin bir elemanl değildir?

Aşağıdaki grafikte, M şehrinden N şehrine doğru ay-
n| anda harekete başlayan A, B Ve c araçlannln 2oo
km'lik yolda aldıkiarı yolun zamana bağh olarak de-
ğişimi Verilmiştir.

Yol (km)

Zaman
(saat)

Buna göıe,

_ l. A aracının hlzl ilk 2 saatte devamh artmlştlr.

.ı ll. B aracının hızı sabittir.

"ı- 
lll. C aracının 2.-3. saatler araslnda aldğl yol 3.-4.

saatler araslnda aldlğl yoldan çoktur.

/\ lradolerlndenhangileİidoğrudur?
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