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1.  

1 2 3 4 ……… 97 98 99 100

Yukarıda 1’den 100’e kadar (100 dâhil) olan sayıların bulunduğu 100 tane kart verilmiştir.

  • Ayşe, bu kartlardan 63 ve 81 sayılarının yazılı olduğu kartları alıyor ve bu sayıların EBOB’unu hesaplıyor.

  • Eray, bu kartlardan 60 ve 54 sayılarının yazılı olduğu kartları alıyor ve bu sayıların EKOK’unu hesaplıyor.

Buna göre Eray’ın bulduğu sonucun Ayşe’nin bulduğu sonuca oranı kaçtır?

A) 60
1  B) 30

1  C) 30 D) 60

2.  

Anıl

Yiğit

Yukarıda verilen dairesel yarış pistinde aynı noktadan aynı 
yöne doğru yarışa başlayan iki yarışçıdan;

  • Anıl, bir turunu  6 dk’da

  • Yiğit, bir turunu 8 dk’da tamamlamaktadır.

Buna göre aynı anda yarışa başlayan iki yarışçıyla ilgili 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu iki yarışçı 24 dk’da ikinci kez yan yana gelmiştir.

B) Yan yana ikinci kez geldiklerinde Anıl 4 tur atmıştır.

C) Yan yana ikinci kez geldiklerinde Yiğit 3 tur atmıştır.

D) Üçüncü kez yan yana geldiklerinde 72 dk geçmiştir.

3.  
I. Süt Tankı

132 Litre
II. Süt Tankı

154 Litre

Sütçü Eray Bey’in sütlerini satmak için iki farklı süt tankı bu-
lunmaktadır. Bu tanklardan I’incisi 132 litre, II’ncisi 154 litrelik 
kapasiteye sahiptir.

Sütçü Eray Bey’in sütlerini bu tanklara aktarmak için kul-
landığı bidonların hacimleri birbirine eş, 8 litreden fazla 
ve 15 litreden az olduğuna göre her iki süt tankının da 
tamamen dolması için kaç bidona ihtiyaç vardır?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27
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5. 8A ve B7 iki basamaklı doğal sayılarla ilgili aşağıdakiler bi-
liniyor:

  • 8 ile A sayıları aralarında asaldır.

  • B ile 7 sayıları aralarında asaldır.

  • 8A sayısı, B7 sayısından büyüktür.

Buna göre bu şartları sağlayan kaç farklı A + B değeri 
vardır?

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12

6. Bilgi: x ≠ 0, x ve y birer tam sayı olmak üzere;

(ax)y = ax·y,  ax· ay = ax + y ve 

a
a a
y

x
x y= − dir.

87 metrelik tel

Yukarıda verilen 87 metre uzunluğundaki bir tel, bir kenarının 
uzunluğu 27 metre olan kare şeklindeki bir arsanın etrafına 
çekilecektir.

Buna göre bu telin tamamı kullanıldığında bahçenin etra-
fına kaç sıra tel çekilmiş olur?

A) 216 B) 215 C) 84 D) 49

Büyük şişe Küçük şişe

4. Meyve suyu üretimi yapılan bir fabrikada iki farklı tip şişe kullanılmaktadır. Bu iki farklı tip şişe yanda 
gösterilmiştir.

Bu fabrikadaki bir saatlik üretimde 12 tane büyük şişe ile 5 tane küçük şişe boşluk kalmayacak şekilde 
aynı anda başlayarak doldurulabiliyor.

Buna göre bu fabrikadaki bir saatlik üretimle doldurulabilen şişelerin ölçüleri litre cinsinden aşağıdakilerden hangisi gibi 
olabilir?

A)

40 L
12 L

B)

50 L
20 L

C)

60 L
25 L

D)

80 L
30 L
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7.  
1 2

3 6

3 4 5 6

Altı haneli internet bankacılığı şifresini oluşturmak isteyen 
Yiğit Bey, yukarıdaki şekildeki gibi ikinci haneye 3, beşinci 
haneye 6 rakamlarını yerleştirmiştir:

Yiğit Bey, internet bankacılığı şifresini aşağıdaki kurallara 
göre oluşturmak istemektedir.

  • 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlarını birer kez kullanacaktır.

  • Birinci ve ikinci hanede oluşan iki basamaklı sayı ile 
üçüncü ve dördüncü hanede oluşan iki basamaklı sayı 
aralarında asal olacak şekilde yerleştirilecektir.

  • Üçüncü ve dördüncü hanede oluşan iki basamaklı sayı ile 
beşinci ve altıncı hanede oluşan iki basamaklı sayı arala-
rında asal olmayacak şekilde yerleştirilecektir.

Buna göre Yiğit Bey’in oluşturacağı altı haneli internet 
bankacılığı şifresi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

A) 132564 B) 431562

C) 532461 D) 531462

8. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvar-
lanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam, 5 ve 
5’ten büyük ise birler basamağı 1 artırılarak, 5’ten küçük ise 
birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım si-
linir.

Örneğin; 14,63 sayısının birler basamağına yuvarlanmış bi-
çimi 15,

 124,32 sayısının birler basamağına yuvarlanmış 
biçimi 124’tür.

Aşağıda, klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar 
programının işlemler zinciri verilmiştir.

1. Adım: Girilen sayıyı oku

2. Adım: Sayının karekökünü al.

3. Adım: Sonuç tam sayı ise 5. adıma git, değilse 4. adım-
dan devam et.

4. Adım: Sonucu birler basamağına yuvarla ve 2. adımdan 
devam et.

5. Adım: Sonucu ekrana yaz.

Bu bilgisayar programına, klavyeden 290 sayısı girildi-
ğinde ekranda yazan sayı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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9.  

10§3 m

7§3 m
Elif

4æ11 m

6§5 m

Selim’in eviYılmaz’ın evi

Osman’ın eviMerve’nin evi

Yukarıdaki şekilde, Elif’in bulunduğu konumun Yılmaz, Selim, Osman ve Merve’nin evlerine olan uzaklıkları metre cinsinden verilmiştir.

Elif, kendine en yakın olan yere misafirliğe gideceğine göre kimin evini tercih etmelidir?

A) Osman B) Selim C) Merve D) Yılmaz

10. |a|, 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir 
tam sayı olmak üzere a·10 n gösterimine “bilimsel gösterim” 
denir.

2019 yılında ilk defa bir kara deliğin fotoğrafı internet site-
lerinde yayınlanmıştır. Süper kütleli kara delikler yıldızların 
çökmesi sonucu oluşan kara deliklere göre farklıdır ve bun-
ların oluşumu günümüzde de hâlâ gizemini korumaktadır. 
Yayınlanan bu kara deliğin Dünya’dan uzaklığı 53 milyon ışık 
yılıdır. Bir ışık yılı ise 9,5 trilyon kilometre mesafeye denk gel-
mektedir.

Buna göre 2019 yılında fotoğrafı yayınlanan kara deliğin 
Dünya’dan uzaklığının metre cinsinden bilimsel gösteri-
mi aşağıdakilerden hangisidir? (1 trilyon = 1012)

A) 5,035·1017 B) 5,035·1018

C) 5,035·1019 D) 5,035·1023

11. 600 metrelik düz bir yarış pistine, başlangıç noktasına uzak-
lıkları metre cinsinden 2’nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak 
şekilde en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Bu pistte 6 atletin 
yarıştığı bir engelli koşusunda yarışmacılardan biri 40. met-
rede, diğeri 72. metrede, bir diğeri ise 306. metrede yarışı 
bırakıyor.

Diğer yarışmacılar yarışı bitirdiğine göre yarış bittiğinde 
atletlerin her birinin üzerinden atladığı engel sayılarının 
toplamı kaçtır?

A) 40 B) 46 C) 51 D) 54
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12.  
1 2 3 …………

1.
Torba

2.
Torba

3.
Torba

4.
Torba

5.
Torba

21 22 23 24 25

Yukarıda 1’den 25’e kadar (25 dâhil) numaralandırılmış 25 top, 1’den 5’e kadar numaralandırılmış beş torbaya aşağıdaki kurallara 
göre atılacaktır.

  • Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise kareköküne eşit numaralı,

  • Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı değilse kareköküne en yakın numaralı torbaya atılacaktır.

Buna göre tüm toplar torbalara atıldığında torbalardaki top sayılarını doğru gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A)
1. Torba 2

2. Torba 4

3. Torba 7

4. Torba 7

5. Torba 5

B)
1. Torba 2

2. Torba 5

3. Torba 7

4. Torba 5

5. Torba 6

C)
1. Torba 2

2. Torba 4

3. Torba 6

4. Torba 8

5. Torba 5

D)
1. Torba 1

2. Torba 3

3. Torba 8

4. Torba 7

5. Torba 6
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13. a, b ve c birer gerçek sayı ve b ≥ 0 olmak üzere,

a b a b2 $= ,

( )a b c b a c b+ = +

( )a b c b a c b− = −  dir.

æ50 m

Zemin

288 m

Yukarıdaki şekilde hareketli makara sistemine bağlı bir inşaat 
malzemesinin yerden yüksekliği 288  metre ve malzemenin 
hareketli makara sistemine uzaklığı 50  metredir.

Makara sisteminin yerden yüksekliği sabit kalmak şartıyla 
inşaat malzemesi, şekildeki konumundan 2 2  metre yukarı 
çekiliyor.

Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği, 
malzemenin makara sistemine uzaklığından kaç metre 
fazladır?

A) 11 2  B) 10 2  C) 9 2  D) 8 2

14. Bir kenarı a br olan karenin köşegen uzunluğu a 2  br’dir.

D C

A a br

a br

B

a§2
 br

Ayşe, aşağıdaki gibi üç adet kare çiziyor. Bu karelerden bi-
rincisinin köşegen uzunluğu ikincisinin bir kenar uzunluğu-
na, ikincisinin köşegen uzunluğu ise üçüncüsünün bir kenar 
uzunluğuna eşittir.

I. Kare II. Kare III. Kare

I. karenin alanı 50 cm2 olduğuna göre III. karenin köşegen 
uzunluğu kaç cm’dir?

A) 10 2  B) 20 C) 20 2  D) 40
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17.   
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Yukarıda 2019 yılının Mayıs ayına ait takvim verilmiştir. 8. sınıf öğrencisi olan Anıl’a babası hafta içleri tam kare olan günlerde 5 TL, 
tam kare olmayan günlerde ise 3 TL harçlık vermektedir. Hafta sonu ise tam kare olan günlerde 3 TL, tam kare olmayan günlerde ise 
2 TL harçlık vermektedir.

Buna göre Anıl’ın Mayıs ayında aldığı toplam harçlık miktarı kaç TL’dir?

A) 88 B) 91 C) 93 D) 97

15. a ve b birer doğal sayı olmak üzere a b a b2 $=  dir.

Yiğit, oyuncak cep telefonunun boyunu 20 santimetrelik bir 
cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Buna göre Yiğit’in oyuncak cep telefonunun boyu santi-
metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4 10  B) 5 10  C) 7 7  D) 8 5

16. Meyve almak için markete giden Anıl Bey’in almış olduğu 
meyveler ve bu meyvelere ödemiş olduğu ücretler TL cinsin-
den aşağıdaki tabloda çözümlenmiş hâlde verilmiştir.

 Tablo: Meyvelere Ödenen Ücret

Meyve Ücret (TL)

Elma 6·100 + 2·10–1 + 5·10–2

Armut 6·100 + 5·10–2

Muz 6·100 + 2·10–1 + 5·10–2 + 5·10–3

Buna göre Anıl Bey’in almış olduğu meyvelere ödemiş 
olduğu ücretlerden biri aşağıdakilerden hangisinde yok-
tur?

A) 6,05 TL B) 6,25 TL

C) 6,255 TL D) 6,205 TL
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18.  Tablo: Kumbarada Bulunan Paralar ve Adetleri

Para Adet

10 Å 8

5 Å 4

50 Kr 9

25 Kr 7

Yukarıdaki tabloda Anıl’ın kumbarasında bulunan paraların 
adetleri verilmiştir.

Buna göre Anıl’ın kumbarasında bulunan toplam paranın 
TL cinsinden çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) 102 + 6·101 + 2·10–1 + 5·10–2

B) 103 + 6·100 + 2·10–1 + 5·10–2

C) 102 + 6·100 + 2·10–1 + 5·10–2

D) 102 + 6·100 + 2·10–2 + 5·10–3

19.  

225 cm2

169 cm2

64 cm2

Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kartondan taralı bölge 
kesilerek çıkartılıyor.

Buna göre kesilerek çıkarılan bölgenin çevresinin uzun-
luğu kaç santimetredir?

A) 56 B) 55 C) 54 D) 52

20. Bir sayı, belirli miktarda 10’a bölünüp ve 10’la çarpılıp 10’un 
farklı tam sayı kuvvetleri biçiminde yazılabilir.

Örneğin; 22 ·10 – 3 = 2,2 ·10 – 2 = 220 ·10 – 4

Aşağıdaki yazı tahtasına 10’un farklı tam sayı kuvvetleri kul-
lanılarak 7 farklı ifade yazılmıştır. Bu ifadelerden birbirine eş 
olan ikişerli ifadeler belirlenmek isteniyor.

4,3·10–4 43·10–8 4300·10–7

0,043·10–12 0,43·10–6 4,3·10–14

430·10–5

Buna göre ikişerli gruplandırılamayan ifade aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 430·10–5 B) 0,43·10–6

C) 4300·10–7 D) 4,3·10–4
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2.
1. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere 

an ·am = an+m ve 
a
a am

n
n m= −  dir.

a–4, a–3, a2, a3, a5 ve a6 üslü ifadelerinin tamamı aşağıdaki 
tabloda mor boyalı her bir hücreye bir üslü ifade gelecek şe-
kilde yazılacaktır.

C

B

A

A, B ve C hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin 
aynı satır ve sütununda bulunan mor boyalı hücrelerdeki üslü 
ifadelerin çarpımına eşittir.

A ve C hücrelerine yazılacak olan üslü ifadelerin çarpımı 
a7 olduğuna göre B hücresine yazılacak olan ifade aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) a B) a2 C) a5 D) a8

2. Bir çiftçi, topladığı çayları aşağıda verilen 80 kg’lık çuvallara 
koyuyor. Bu çuvallardaki çayların yüzde kaçının çay tozu ola-
rak ayrıldığı ve bir çuvalının fiyatları üzerlernide yazmaktadır.

A Çayı
% 25’i

Çay tozu

B Çayı
%40’ı

Çay tozu

50 TL 60 TL

Çiftçi hangi marka çayı tercih ederse etsin aldığı çayın tama-
mını kullandığında toprağın ihtiyacı olan çay tozu miktarını 
tam olarak karşıladığını görüyor. Daha az ödeme yapacak 
şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı çay tozu için 350 
TL’den az ödüyor.

Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etmiş olsaydı kaç 
TL daha fazla ödeme yapmış olacaktı?

A) 100 B) 90 C) 80 D) 60

3. Tablo: Meyve Fidan Ücretleri

Fidan Adı Tane Fiyatı

Elma 8 TL

Armut 10 TL

Yukarıdaki tabloda bir bahçeye dikilmesi planlanan elma ve 
armut fidanlarının tane fiyatları verilmiştir.

140 m

220 m

Kenar uzunlukları 140 m ve 200 m olan dikdörtgen şeklindeki 
bahçeye köşelere de gelmek şartıyla eşit aralıklarla elma ve 
armut fidanları dikilecektir.

Fidan dikim işlemi şu şekilde yapılacaktır:

  • Köşelere elma ağacı dikilecektir.

  • Bahçenin uzun kenarlarına armut fidanı, kısa kenarlarına 
elma fidanı dikilecektir.

Buna göre fidanlara ödenecek ücret en az kaç TL’dir?

A) 316 B) 328 C) 356 D) 360
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4. 9A ve B5 iki basamaklı sayılardır.

  • 9 ile A aralarında asaldır.

  • B ile 5 aralarında asaldır.

  • B5 sayısı 9A sayısından küçüktür.

  • 9A ile B5 sayısı aralarında asaldır.

Yukarıda verilen bilgilere göre A + B toplamının en büyük 
değeri ile en küçük değeri arasındaki fark kaçtır?

A) 15 B) 13 C) 11 D) 9

5. a ≠0, m ve n birer tam sayı olmak üzere an·am = an + m dir.

• C D

A 2–4 2–8

B 212 28

Yukarıda verilen 3x3 karesel tabloda satır bölümünde A ve 
B sayıları sütun kısmında C ve D sayıları gösterilmiş olup 
satır ile sütunun kesiştiği bölgedeki sayıların çarpımı tabloya 
yazılmıştır.

Örneğin; [A, D] = 2–8 dir.

Buna göre ·
[ , ]

[ , ] [ , ]
A D

A C B D  işleminin sonucu kaçtır?

A) 28 B) 210 C) 212 D) 214

6. Yarıçapı r olan bir dairenin alanı p r 2dir.

Alan = 420 m2

A B

D C

Yukarıda alanı 420 m2 olan dikdörtgen biçimindeki bir bah-
çenin kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayıdır ve 
aralarında asaldır.

Bahçenin iç kısmına en büyük alanlı daire biçiminde çit çeki-
liyor ve o bölgeye domates ekiliyor. Bahçenin kalan kısmına 
ise biber ekiliyor.

Buna göre biber ekili alanın metrekare cinsinden değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? (p yerine 3 alınız.)

A) 100 B) 120 C) 150 D) 300
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7. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere a n ·am = a n + m

( a n) m = a n . m dir.

63 m

34 m

Yukarıda kısa kenar uzunluğu 34 m ve uzun kenar uzunluğu 
63 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçeye köşelere de gelmek 
şartıyla eşit aralıklarla direkler dikilecektir.

Direklerden bir tanesinin fiyatı 11 TL olduğuna göre bu iş 
için ödenecek ücret en az kaç TL’dir?

A) 2·112 B) 22·11

C) 22·112 D) 23·11

8.  

1. Kısım

a b c

2. Kısım 3. Kısım

ab ac bc

ab + ac + bc

Yukarıda verilen sistemde bir ürüne ait barkod oluşturma 
aşamaları üç kısım şeklinde gösterilmiştir.

  • 1. kısıma a, b ve c tam sayıları yazılıyor.

  • 2. kısıma, 1. kısıma yazılan sayılar üzerinden ab, ac ve bc 
sayıları sırasıyla yazılıyor.

  • 3. kısıma ise, 2. kısıma yazılan sonuçlar toplanarak ya-
zılıyor.

  • Bu işlemler yapıldığında ürünün barkodu oluşturuluyor.

Örneğin;

2 3 2 8 4 9

21

Yukarıdaki ürünün barkod numarası 23284921’dir.

Buna göre 1. kısıma sırasıyla 3, 2 ve 3 sayıları yazıldığın-
da oluşan barkodun sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 39 B) 40 C) 41 D) 42
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9. Bir ayrıtının uzunluğu a br olan küpün hacmi a3 birimküptür.

A
B

C

Yukarıda verilen üç adet küp şeklindeki kutu aralarında boş-
luk kalmayacak biçimde yanyana diziliyor.

Her kutunun bir ayrıtının uzunluğu solundaki kutunun bir ay-
rıtının uzunluğunun 2–3 katıdır.

C kutusunun bir ayrıtının uzunluğu 25 birim olduğuna 
göre A kutusunun hacminin B kutusunun hacmine oranı 
kaçtır?

A) 2–6 B) 2–3 C) 29 D) 212

10. Anıl; abc,def ondalık sayısını yanlışlıkla fed,cba olacak şekil-
de aşağıdaki gibi çözümlemiştir.

Çözümlenmiş hâli;

3·102 + 8·100 + 7·10–2 + 1·10–3

şeklinde olan bu sayıyı doğru olarak çözümlediğinde 8 
ile 3 sayılarının basamak değerleri çarpımı aşağıdakiler-
den hangisi olur?

A) 24·10–1 B) 24·10–2

C) 24·10–3 D) 24·10–4

11.   

30, 95 TL 28, 99 TL

A marka
sıvı sabun

B marka
sıvı sabun

5 Litre 5 Litre

Yukarıda 5 litrelik bidonlarda satılan A ve B marka sıvı sabun-
ların satış fiyatları verilmiştir.

A marka sıvı sabundan 15 litre, B marka sıvı sabundan 20 
litre satın alınıyor.

Buna göre ödenecek toplam ücretin onluk sayı sistemin-
de çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2·102 + 8·101 + 8·10–1 + 1·10–2

B) 2·102 + 8·100 + 8·10–2 + 1·10–3

C) 2·102 + 8·100 + 8·10–1 + 1·10–2

D) 2·101 + 8·100 + 8·10–1 + 1·10–2
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12. Atomik Kütle Birimi (akb), çok ufak kütleli maddelerin, özellik-
le atom ve moleküllerin kütlelerini hesaplamak için kullanılan 
bir ölçü birimidir.

1 akb, yaklaşık olarak bir Hidrojen (H) atomunun kütlesine 
eşittir.

1 akb = 1,66·10–24 gramdır.

Buna göre 18 akb’nin gram cinsinden değeri aşağıdaki-
lerden hangisi olamaz?

A) 29,88·10–24 B) 298,8·10–25

C) 2988·10–26 D) 2,988·10–25

13. Bir bakteri kültüründe bulunan eş ağırlıktaki 50 adet bakteri-
nin toplam ağırlığı 3·10–2 gramdır.

Kültürde bulunan bakteriler her 1 saatin sonunda bir önceki 
miktarının 3 katına çıkıyor.

Buna göre 4. saatin sonunda kültürde bulunan bakteri-
lerin toplam ağırlığı kilogram cinsinden aşağıdakilerden 
hangisidir? (1 kg = 1000 g)

A) 2,43·10–3 B) 2,43·10–4

C) 2,43·10–5 D) 2,43·10–6

14. Avogadro sayısı, bir elementin bir molündeki atom sayısını 
ifade eder.

1 mol, yani 12 gram karbon elementindeki atom sayısı de-
neysel olarak 6,02·1023 atom olarak bulunmuştur.

Buna göre 8 molün yaklaşık olarak kaç atom içerdiğini 
gösteren bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4,816·1021 B) 4,816·1022

C) 4,816·1023 D) 4,816·2024
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15.  

Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınması ama-
cıyla “Sıfır Atık Mavi Projesi” başlatılmıştır.

Projeyle 2019 yılının yaz sezonu boyunca 50 bin ton, kış se-
zonu boyunca ise 45 bin ton atık toplanması hedeflenmiştir.

“Sıfır Atık Mavi Projesi” nin her yıl aynı şekilde atık top-
lanması varsayımı ile 5 yıl boyunca toplanan atığın gram 
cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 
(1 ton = 106 g)

A) 4,75·108 B) 4,75·1011

C) 4,75·1012 D) 4,75·1013

16. 

 
1 metrekarelik laminant parke fiyatı 12 TL’dir.

Mutfak

Oturma
odası

Salon

K
o
r
i
d
o
r

B
a
n
y
o

wc

Yukarıda, Yiğit Bey’in evinin krokisi verilmiştir.

Yiğit Bey, sadece kare şeklinde olan oturma odası ve salonu-
na laminant parke döşetecektir.

Yiğit Bey, alanı 16 m2 olan oturma odası ile alanını bilmediği 
salonuna laminant parke döşettiğinde toplam 624 TL ödeme 
yapmıştır.

Buna göre kare şeklindeki salonun çevresi kaç metredir?

A) 36 B) 30 C) 24 D) 18
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17.  1 2 3 98 99 100........

Yukarıda 1’den 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılar bir karta yazılarak aşağıdaki kutulara atılacaktır.

A kutusu B kutusu

Kurallar;

  • Tüm tam kare sayılar A kutusuna atılacaktır.

  • 50’ye kadar (50 dâhil) olan doğal sayılardan, tam kare doğal sayıdan sonra gelen ilk sayı da A kutusuna atılacaktır.

  • 51 ve sonrasındaki doğal sayılardan karekökü 8’e en yakın olan, 9’a en yakın olan ve 10’a en yakın olan sayılar ise B kutusuna 
atılacaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A kutusunda 16 kart vardır. B) B kutusunda 44 kart vardır.

C) 38 doğal sayısı A kutusuna mevcuttur. D) 56 doğal sayısı B kutusunda mevcuttur.

18. a ve b birer gerçek sayı ve b ≥ 0 olmak üzere;

a b a b2 $=  dir.

Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediliyor.

Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 45 cm2, dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 30 cm2 dir.

Buna göre dikdörtgenin kesilmeden önceki çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

A) 24 5  B) 16 5  C) 12 5  D) 8 5


