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MATEMATİK

1.
B�r kırtas�yec� dükkanda satmak �ç�n tanes� 2,35 l�ra
olan kalemlerden 1000 adet, kutusu 12,75 l�ra olan
s�lg�lerden 100 kutu ve paket� 4,5 l�ra olan
defterlerden 10 paket s�par�ş verm�şt�r.

Kırtas�yec�n�n s�par�ş tutarı kaç l�radır?

A)1865 B)1932,5 C)3080 D)3670

2.
A ={ ç�ft asal sayılar} kümes� �le �lg�l� olarak
aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A) B)A ={ 2} C)A = 0 D)

3.
Den�z el�ndek� 8 TL parayla bakkala g�d�yor ve tanes� 

 TL olan sakızlardan 4 tane alıyor.

Ger�ye para üstü olarak kaç l�ra alır?

A)1 B) C) D)1

4.

 ve

şartlarını sağlayan A ve B doğal sayıları �ç�n en
büyük A+B değer� aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)6 B)5 C)4 D)3

 

5.
B�r öğrenc� günlük 10 TL harçlık almaktadır.
Harçlığıyla tanes� 1,25 olan s�m�tlerden ve tanes� 1,55
olan ayranlardan b�rer adet alıyor. Ger�ye kalan
parasını �se b�r�kt�r�yor.

Bu öğrenc�n�n b�r�ken parasıyla f�yatı 40 TL olan
k�tabı alab�lmes� �ç�n en az kaç gün para
b�r�kt�rmes� gerek�r?

A)4 B)5 C)6 D)7

6.
B�r kg v�şnen�n f�yatı 4,5 TL ve b�r kg şeker�n f�yatı
3,75 TL'd�r.1 kg v�şneye 1 kg şeker katılarak
kaynatılıyor ve 1,5 kg reçel elde ed�l�yor.

Buna göre zarar ed�lmemes� �ç�n 1 kg reçel en az
kaç TL'den satılmalıdır?

A)4,125 B)4,50 C)4,75 D)5,50

7.

 

Mehmet usta ver�len şekl�n taralı kısımlarını boyamak
�ç�n 25,8 gram boya kullanmıştır.

Buna göre şekl�n kalan kısımları �ç�n ne kadar
boyaya �ht�yacı vardır?

A)34 B)38 C)43 D)83
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8.
5 ondab�rl�k, 3 yüzdeb�rl�k ve 7 onluktan oluşan
sayının en yakın doğal sayıya yuvarlanmış hal�
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)53 B)54 C)70 D)71

9.
24 k�ş�l�k b�r sınıfta 10 erkek öğrenc� vardır.

Buna göre erkek öğrenc� sayısının kız öğrenc�
sayısına oranı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) B) C) D)

10.
Çember, d�kdörtgen, kare ve üçgen�n çevreler�n�n
oranları aşağıda ver�lm�şt�r.

Çember�n üçgene oranı ,üçgen�n d�kdörtgene oranı

, d�kdörtgen�n kareye 'd�r.

Karen�n çevres� 240 b�r�m olduğuna göre
çember�n çevres� kaç b�r�md�r?

A)5 B)20 C)60 D)120

11.

 

Şek�lde ver�len 1. kutuda yer alan topların üzer�nde
12'n�n b�rb�r�nden farklı doğal sayı bölenler�n�n yazılı
olduğu toplar vardır. 2. kutuda �se 30'un b�rb�r�nden
farklı doğal sayı bölenler�n�n yazılı olduğu toplar vardır.

1. kutudak� toplar, 2. kutuya boşaltılıyor. Bu
durumda 2. kutuda üzer�nde tek sayıların yazılı
olduğu topların m�ktarının, 2.kutuda yer alan bütün
topların m�ktarına oranı kaçtır?

A) B) C) D)

 

12.

 

Şek�lde ver�len köprü D-C noktaları araları 9 eş
parçaya bölünmüş ve E-A-B-F �s�ml� dört ayağı olan
b�r köprüdür. x adım sayısı olmak üzere köprünün
uzunluğunu hesaplamaya yarayan ceb�rsel �fade
metre c�ns�nden 5x-2'd�r.

Köprü bölmeler� atılan adım sayısı eş�t ve köprü
ayaklarından olan A �le B'n�n arası 10 adım
olduğuna göre bu köprünün D �le C noktaları arası
uzaklık kaç metred�r?

A)223 B)90 C)48 D)45

13.

 

Yukarıdak� şek�lde ver�lenlere göre
aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

A)K ve H noktaları açının dış bölges�nded�r.
B)G ve M noktaları açının �ç bölges�nded�r.
C)C noktası açının üzer�nded�r.
D)FDE açısı [FD ve [DE ışınlarının D noktasında

b�rleşmes�yle oluşmuştur.
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14.

 

Şek�lde A,B ve C doğrusal , ,

veFBE açısı �le EBD açısı
tümler açılardır.

Buna göre CBD açısının ölçüsü kaç dereced�r?

A)36 B)48 C)52 D)54

15.

 

Batıhan bulunduğu marketten önce eve sonra okula
g�decekt�r. Batıhan okula g�tt�ğ�nde 16 m yol almıştır.

Okul-market arası mesafe 8 m ve Okul-market-ev

arasında kalan bölgen�n alanı 24 m2olduğuna
göre Batıhan'ın ev� �le okulu arasındak� mesafe
kaç m'd�r?

A)10 B)16 C)18 D)20

 

  


