
MATEMATiK

21. sezen Hantm'ln elinde 40 tane mandal Vard|r. Ylka-
dığı çamaşırları şekildeki gibi bir çamaşlr ipine tek
slra halinde asacaktlr. Fakat yeterli sayda mandall
olmad|ğl içİn yan yana bulunan her iki giysiyi man-
dal|anndan biri ortak olacak şekilde asan Sezen Ha-
nlm, her parİtolon için 2 mandal, hertişört için 3 man-
dal kullanacaklr.
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Çamaşır lpande, pantolon ve üşöİt sayısı eşit olup,
başka blr gıysr olmadığlna göre, topıam kaç pan-
tolon asıımıştlı?
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. 1. Şekilde eşit kollu terazi dengedir.

. sağ kefedeki c,sol kefedekiA ile yer değiştirildi-
ğande terazinin kolu 2. şekildeki konu.a geliyor.

Buna göre,

- l. B'nin ağırlığı A'nın ağırlığtndan büyüktür. /4) 8
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f lll. B'nin ağırlığı C'nin ağırlığına eşittir.
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23. Hüner Hanlm'ln dikiş makinesi ile 1 metre kumaşl
dikme h|z, sökme hlzlnln 4 katld|r.

10 metrelik kumaşl dikmeye başlayan Hüner Hanlm
ara Vermeden kumaşln 7 metresini diktikten sonra
hatay faİkederek 2 metresini sdküyor ve dikmeye de
Vam ederek kumaşln tamamlnl dikme işini bitkiyor.

Hüneİ Hanlm, dıkim lşleminı 1o dakikada yaptlğF

.__\ na gÖne, 1 metre kumaşı kaç saniyede dikmiştlr?(r-
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25. Ailenin erkek çocuğu, annesine babas|nln kaç yllln-
da doğduğunu soruyor.

Anne de çocuğuna şu bilgileri Veriyor:

. 'Babanln 2008 ylhndaki yaş kE kardeşinin 2o12
yıllndaki yaŞnln 5 katlna",

. '2019 yl|lnda babanln yaşl klz kardeşinin ya$nln
3 kaüna"

eşit olduğunu söylüyor.

Erkek çocuğu, "anne tamam buldum" diyor.

Buna göre, baba kaç ylllnda doğmuştur?h,t -+
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ı6. Ayşe kek yapmak için kullanılan mdzeme miktarla-
nnl aşağldaki tabloda su Ve çay bardağl cinsinden
slrahyor.
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Ayşe, su bardağı ve çay bardağı n""r#L*or#
rT] olarak 70 cms, gerekli tüm malzemolerin +so cm3V olduğunu söylüyor.
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Aşağ|daki tabloda, bir okulun A, B, c, D Ve E slnlf-
larındaki öğrenci sayılarının dağ|lImI Verilmiştir.
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Öğrencisayısı 23 25 30 20 27

A, B, c, D ve E slnrflarlndan toplamda ayrılan öğren-
ci sayl§ ile gelen öğrenci sayısının eşit olduğu bilin-
mektedir.

son durumda sınıf,ardakl öğ]enci saylları aynl ol-
,..\ duğuna göre, ayrlıan öğrenci saylsl enjt kaçtr?
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_ Arkadaşı Zeynep "unun olmadığını diğer ma|zeme-

Q, lerin olduğunu, bunlarla kurabiye yapabileceklerini''

Ll + ti+ 3-r L" +T) = lLS7,

söylüyor.

Buna.göre, yapılacak kuİablyenln hacml kaç
cm3 tür?Jjl 
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MATEMA

iki araç sabit hElarla A kentinden B kentine doğru
aynl anda yola gkryor.

10 saat sonra araçlardan, 1Ü lo ı."l iş"
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Buna göıe, hızlı olan araç B kentine yavaş olan
araçtan kaç saat önce ulaşlİ?
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28. Doğrusal olmak şartlyla, kendi içinde özdeş farkh
büyüklükte mavi ve kırmızı boncuklar bir ipe arala-
nnda boşluk kalmayacak biçimde sıralanıyor.

. Yalnzca mavi boncuklar dizi|irse 48 tane

. Yalnzca k|rmEl boncuklar dizilirse 80 tane

boncuk dizilebiliyor.

Buna göre, boncuklar yukarldaki gibi slraslyla
mavi, kırmızı şeklinde diziliİse en cok kaç bon-
cuk dizilebilir?

1. Çark

2. Çark

Yukarıdaki oyunda 1. çarkı çevirerek oyuna başla-
yan bir yar|şmacl mavi gelirse 2. çarkı iki defa çevir-
me hakkl kazanlyor, mavi renk dlşlnda biİ renk ge-
lirse oyundan eleniyor.

Bir yanşmaclnln bu oyunda 8 puan alabilme ola-
slhğl kaçtr?
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A8c dik üçgeninde G ağlrllk merkezİdiİ, Bu üçgen
[AD] boyunca kesilerek iki üçgene aynhyor.

Daha sonra ADc üçgeni c köşesi, A köşesi ile ça-klşacak şekilde aşağıdaki gibi yaplştırllıyor.

Şekil l Şekil l|
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Başıangçta verllen ABc üçgeninde

IRa;=9"r, IAc;=12",
olduğuna göre, |A'GI kaç cm'dir?
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ABc 
_üçg€ninde A köşesi [BD] kenan boyunca kat-

|andığında Şekil ll elde edilmektedir.

m(A'BC) = 15. olduğuna göre; mlfa-Ö; =x 16ç
derecedir?
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Şeİildeki bisik|etin göVdesi 5 demir çubuğun kay-
nakyapllarak iki üçgen şekilde birleştirilmesiyıe oıui-
turulmuştur.

Ortadaki çubuğun uzunluğu ıl8 cm olduğuna g&
re gövdenln yaplml İçin en az kaç cm demir kul-
lanılmahdır?
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