


m ve n birbirinden farklı rakamlar olmak üzere

ì1,mn  ifadesi rasyonel olduğuna göre kaç farklı m doğal sayısı vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

ÖRNEK



Bir hareketlinin ortalama hızı, aldığı yolun geçen zamana bölümü sonucunda bulunur.

Uzunlukları sırasıyla é147 m ve é108 m olan iki tünelden birincisinin bittiği nokta ile ikincisinin başladığı 

nokta arası uzaklık x metredir.

1. Tünel

è147

5â3

è108x

2. Tünel

Uzunluğu 5á3 m, dakikada hızı 30 m olan bir tren 1. tünele girdiği andan á3 dakika sonra 2. tünelden tamamen 

çıktığına göre, x kaçtır?

A) 10á3 B) 12á3 C) 13á3 D) 15á3

ÖRNEK



Marangoz Rıfat, kenar uzunlukları 50 m ve 70 m olan tahtayı kullanarak bir kare oluşturmak 

istiyor. Belirli işlemler sonucunda bir miktar tahta artıyor.

Rıfat Usta'nın oluşturduğu karenin bir kenarı irrasyoneldir.
Buna göre Rıfat'ın kullanmadığı tahta miktarı m2 cinsinden hangisi olamaz?

A) 1000 B) 1250 C) 1500 D) 2000

ÖRNEK



Bilgi; Kareköklü bir sayının kat sayısını kök içine almak için; kat sayının karesini alarak kök içindeki sayı ile çarpar ve kök içinde yazarız. 

Yani a ve b doğal sayı olmak üzere aáb = Äa2b dir.

Bayram alışverişine çıkan Ayşe Hanım, misafirlerini karşılamak için kolonya almaya karar vermiş. Markete gittiğinde alkol oranlarına dikkat 

etmeden aynı markadan eşit mililitrelerde üç kolonya almıştır. Kolonyalar 10á7 mililitredir.

Alkol oranı % 70 Alkol oranı % 80 Alkol oranı % 85

Buna göre herhangi iki kolonyadaki alkol miktarı farkları mililitre cinsinden hangi iki tam sayı arasında değildir?

A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 3 - 4 D) 4 - 5

ÖRNEK



ÖRNEK

Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyük ise 

birler basamağı 1 arttırılarak 5'ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir.

Örneğin; 12,54 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 13

    105,18 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 105'tir.

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. adımdan devam et.
4. Adım Sonucu birler basamağına yuvarla ve 2. adımdan devam et.
5. Adım Sonucu ekrana yaz.

Bu programa göre klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5



ÖRNEK

a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere Äa2b = aáb   ve   aáb  . cád = acäbd dir.

Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi 4 parçaya ayrılıyor.

C cm2

B cm2C cm2

A cm2

Tam kare olmayan A ve B doğal sayıları bulundukları karenin, tam kare olan C doğal sayısı ise bulundukları 

dikdörtgenlerin alanlarını ifade etmektedir.

Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç birim karedir?

A) 14 B) 18 C) 24 D) 27


