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8.sınıf SBS Adayları için 20 Test Soruluk  

1.Matematik DENEME  Sınavı 
TEST Soruları(Yazan Matematik Öğretmeni 

KEMAL Türkeli’dir. 

 

Sorular kitabın 172-174. Sayfasındadır. 

20 sorunun Doğru cevapları ile Açıklamalı 
Çözümleri kitabın 219-223 sayfasındadır. 
240 sayfalık elektronik kitabın tamamını okumak isterseniz kitabı tanıtımı 
amacı ile tanıtım kampanyası olarak   sembolik bir ücrete 1TL’ye tüm kitabı 
okuyabiliriniz. Parayı yazar Kemal Türkeli’ye sitede(www.kemalturkeli.com ) 
anlatılan yollardan istediğiniz biri ile yolladıktan sonra hangi tarihte  nereye 
1TL’yi yolladığınızı isminizi ,soyadınızı okuduğunuz okulu, SBS puanınızı takip 
edebilmemiz için TC Nonuzu(bunu yazmak mecburi değildir sonuçlar 
açıklandığında  MEB sitesinden Matematik doğru ve yanlışlarınızı öğrenmek 
için yararlanacağım. Ayrıca adaylara Tercih sıralaması örneklerini  sitemden 
yayınlayacağım veya e-mail olarak size tercih önerisi yollayacağım) hangi ilde, 
hangi ilçede yaşadığınızı, hangi Anadolu Lisesini kazanmak istediğinizi, ilerde 
Üniversitede hangi bölümü okumayı hedeflediğinizi, hangi mesleği seçtiğinizi 
kemal_turkeli@yahoo.com (0536.5118400) adresime yazınız.ve e-mail 
adresinizi bize yazmayı unutmayınız.  Elektronik ortamdaki Test ÖĞRETMEN 
KİTAP  ya e-mail olarak  adresinize gönderilecek veya size verilen şifre ile 
kitabı sitemizden elektronik ortamında  okuyabileceksiniz. 

1TL’yi sitede (www.kemalturkeli.com ) açıklanan  yollardan biri ile  elektronik 
kitabın yazarı Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli’ye gönderiniz. Sitenin 
geliştirilebilmesi için Yazar Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli’yi 
destekleyiniz.  Elektronik Posta ; kemal_turkeli@yahoo.com 

http://www.kemalturkeli.com/�
http://www.kemalturkeli.com/�


 


	6 Haziran 2009 SBS Sınavına Hazırlayıcı
	8.sınıf SBS Adayları için 20 Test Soruluk 
	1.Matematik DENEME  Sınavı TEST Soruları(Yazan Matematik Öğretmeni KEMAL Türkeli’dir.
	Sorular kitabın 172-174. Sayfasındadır.
	20 sorunun Doğru cevapları ile Açıklamalı Çözümleri kitabın 219-223 sayfasındadır.
	240 sayfalık elektronik kitabın tamamını okumak isterseniz kitabı tanıtımı amacı ile tanıtım kampanyası olarak   sembolik bir ücrete 1TL’ye tüm kitabı okuyabiliriniz. Parayı yazar Kemal Türkeli’ye sitede(www.kemalturkeli.com ) anlatılan yollardan istediğiniz biri ile yolladıktan sonra hangi tarihte  nereye 1TL’yi yolladığınızı isminizi ,soyadınızı okuduğunuz okulu, SBS puanınızı takip edebilmemiz için TC Nonuzu(bunu yazmak mecburi değildir sonuçlar açıklandığında  MEB sitesinden Matematik doğru ve yanlışlarınızı öğrenmek için yararlanacağım. Ayrıca adaylara Tercih sıralaması örneklerini  sitemden yayınlayacağım veya e-mail olarak size tercih önerisi yollayacağım) hangi ilde, hangi ilçede yaşadığınızı, hangi Anadolu Lisesini kazanmak istediğinizi, ilerde Üniversitede hangi bölümü okumayı hedeflediğinizi, hangi mesleği seçtiğinizi kemal_turkeli@yahoo.com (0536.5118400) adresime yazınız.ve e-mail adresinizi bize yazmayı unutmayınız.  Elektronik ortamdaki Test ÖĞRETMEN KİTAP  ya e-mail olarak  adresinize gönderilecek veya size verilen şifre ile kitabı sitemizden elektronik ortamında  okuyabileceksiniz.
	1TL’yi sitede (www.kemalturkeli.com ) açıklanan  yollardan biri ile  elektronik kitabın yazarı Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli’ye gönderiniz. Sitenin geliştirilebilmesi için Yazar Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli’yi destekleyiniz.  Elektronik Posta ; kemal_turkeli@yahoo.com




C)


fiekilde birbirine paralel dörder do¤rudan oluflmufl
do¤ru demetleri veriliyor. fiekil üzerinde 36 farkl›
dörtgen oluflur.


D) A = {0, 2, 9, 7} kümesinin rakamlar›n› yaln›z
birer kez kullanarak P(4,3) + P(3,2) say›da üç basamakl›
say›lar yaz›labilir.


14.            +           +            = 3 denkleminin çö-


züm kümesinin eleman› olan x say›sal de¤eri hangi
seçenektedir?


A) B) 


C) D) -1


15.  Melisa’n›n paras› k›z arkadafl› Ece’nin      ‘si


kadard›r. Ece paras›n›n 15 TL’sini Melisa’ya verirse
paralar› eflit oluyor. Ece’nin bafllang›çtaki paras› kaç
TL idi?


A) 40 TL B) 70 TL


C) 49 TL D) 63 TL


16.  fiekilde IABI = 12 cm,
ICDI = 1 cm
E, [AB]’n›n orta noktas›d›r.
s(ACB) = s(BED) = 90°
Hangi seçenekteki
ifade yanl›flt›r?


A) IBCI = 9 cm’dir.


B) IACI = 4    5 = 8,9 cm


C)                = 


D) A(ABC) = 16    5  35,8 cm2 dir.


C)          -  1 <       +         do¤rusal  eflitsizli¤inde


x’in alabilece¤i en büyük tam say› de¤eri 7. kutu-
cuktad›r.


D) 2x - 5 < -7 do¤rusl eflitsizli¤inin çözüm
kümesinin tam say› olan baz› elemanlar› 1, 5, 6 ve
9. kutucuklarda yaz›l›d›r.


8.  Hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) Kenar uzunluklar› 5, 7 ve 13 cm olan üçgen
çizilebilir.


B) Üçgende iki kenar›n uzunluklar› toplam› üçüncü
kenardan uzundur. Bir üçgende herhangi iki kenar
uzunlu¤u fark›n›n mutlak de¤eri üçüncü kenardan
küçüktür. Sözkonusu ba¤›nt›ya üçgen eflitsizli¤i denir.


C) Bir dik üçgende dik kenarlardan her biri
hipotenüsten k›sad›r.


D) Ayn› üçgende iki aç› farkl› ise aç›s›, büyük
olan›n karfl›s›ndaki kenar›n›n uzunlu¤u da di¤er küçük
aç› karfl›s›ndaki kenardan daha uzundur.


9.  ACD üçgeninde IADI = 6 cm
IBDI = ICDI = 5 cm,    IDHI = 4 cm
s(DHB) = 90°, DH  AC ise
IABI.IACI çarp›m› kaçt›r?
(IABI, IACI yi cm al›n›z.)


A) 17 B) 4


C) 11 D) 16


3.  36 ö¤rencilik 8-A s›n›f›na Matematik yaz›l› s›-
nav› uygulan›yor. 5’lik not sistemine göre göre de¤er-
lendirilen ö¤rencilerin baflar›s›n› yans›tan bir daire
grafi¤i oluflturulmufltur. Hangi seçenekteki önerme
yanl›flt›r?


A) Bu daire grafi¤indeki verileri kullanarak afla-
¤›daki tabloyu oluflturabiliriz.


B) Notu 5 olan 3 ö¤renci vard›r.


C) S›n›f›n baflar› ortalamas› 3, 2’dir. Ortancan›n
           (medyan) baflar› notu 3’tür.


D) Verilerin histogram›


7.  3.59.27 iflleminin sonucunda bulunacak say›
kaç basamakl›d›r?


A) 7 B) 9


C) 8 D) 10


8.  Eflit büyüklükte kartonlara 4 ile 15 aras›ndaki
tüm do¤al say›lar (4 ve 15 dahil) birer kez yaz›l›p bir
torbaya konuluyor. Bir çark 4 efl bölgeye boyan›p
her bölgeye E, O, ‹, K harfleri yaz›l›yor.


Torbadan rastgele bir say› çekilirken ayn› anda
çark da çevriliyor. (Çark›n okunun iki bölgeyi ay›ran
s›n›rda durmayaca¤› varsay›l›yor.)


Hangi seçenekteki teorik olas›l›k yanl›fl bulun-
mufltur?


A) Torbadan çekilen say›n›n 3 ile bölünebilen bir


say› çark›n ise sesli bir harf olma olas›l›¤›       dür.


B) 2 veya 3 ile bölünebilen bir say› ve çark›n ses-


siz harf bölgesinde durma olas›l›¤›       d›r.


C) Torbadan asal bir say› ve çark›n E harfi bölge-


sinde durma olas›l›¤›        dir.


D) Torbadan rastgele çekilen birinci say›n›n 2 ve
3 ile bölünen ikincinin asal say› olma (çekilen say›


tekrar torbaya at›lmamak flart› ile) olas›l›¤›        dir.
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1.  B =           efl itli¤ini do¤rulayan pozitif A ve


B tam say›lar› için A + B toplam›n›n en büyük de¤eri
kaçt›r?


A) -3 B) 14
C) 9 D) 11


2.         +        -       -      -        iflleminin sonucu


hangi seçenektedir?


A) B) 


C) D) 1,20


3.   1 -        
-2


:  1 +        
3
  iflleminin sonucu hangi


seçenektedir?


A) B) 


C) D)


4.  Afla¤›dakilerden hangisi 729 do¤al say›s›n›n
üslü say› olarak yaz›l›fllar›ndan biri de¤ildir?


A) 36 B)  93


C)         
-2


 D) (3-3)2


5.  0,0000579 = 5,79.10x eflitli¤inin do¤ru olabil-
mesi için x yerine hangi seçenekteki tam say› yaz›l-
mal›d›r?


A) -6 B) -5


C) 5        D) -4


6.  ? =                                iflleminin sonucu han-


gi seçenektedir?


A) -5 B) 5


C)       D) -


9. Kareli ka¤›t üzerinde verilen ve eksenleri çizil-
memifl olan flekildeki koordinat düzleminde, d do¤ru-
sunun denklemi y = 2’dir. A noktas›n›n koordinatlar›
(adresi) (-3, -4) s›ral› ikilisi oldu¤una göre K(x, y)
noktas›n›n koordinatlar› seçeneklerden hangisindedir?


A) (3, -2) B) (2, -4)


C) (2, -3) D) (0, 3)


10.  Aritmetik ortalamas› 11 olan yedi say›ya
hangi say›y› eklersek oluflan 8 say›n›n aritmetik
ortalamas› 14’e eflit olur?


A) 35 B) 21


C) 25 D) 18


11.  ? =  1+        .  1+        .  1+        ...  1+


iflleminin sonucu hangi seçenektedir?


A) 33 B) 40


C) 50 D) 66


12.         <       < -         eflitsizli¤ini sa¤layan (aç›k


önermeyi do¤ru yapan) x ve y tam say›lar›n›n toplam›
en fazla kaçt›r?


A) -17 B) -16


C) -18 D) -15


13.  y = mx + 10 ve y = -x + n do¤rular› (3,4)
noktas›nda kesifltiklerine göre 2n - 3m = ? hangi
seçenektedir?


A) 20 B) -25


C) 7 D) 17
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14.  Bir kargo flirketi 14 kg ve 19 kg kütlesi olan
kolilerden 13 tanesinin toplam kütlesinin 207 kg
oldu¤unu ölçüyor. Kütlesi 14 kg olan koliler kaç
tanedir?


A) 5 B) 8


C) 7 D) 6


15.  Taban›n bir kenar› 12 cm,


yüksekli¤i ITHI = 8 cm olan düzgün kare piramitle
ilgili hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) Piramidin yanal alan› 240 cm2’dir.


B) Piramidin toplam alan› 384 cm2’dir.


C) Piramidin hacmi 384 cm3’tür.


D) Piramidin bütün ayr›tlar›n›n uzunluklar› toplam›
    48 + 16    34 cm’dir.


16.  E ve F noktalar› ABCD dikdörtgeninin
üzerindedir.


IECI = 3 cm, IABI = 11 cm, A(ABCD) = 66 cm2,
   s(AEF) = 90° iken IBFI = ? cm’dir.


A) 4 cm B) 2 cm


C) 1 cm D)     2 cm
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17. Seçeneklerin birinde yaz›lan denklemin
belirtti¤i do¤runun e¤imi yanl›fl yaz›lm›flt›r. Hangisinin
e¤imi do¤ru yaz›lmam›flt›r?


A)     6.x -    2.y - 2 = 0      E¤imi =    3  1,73


B) y = - 2x + 3        E¤imi = -2’dir.


C) y - 8 = 0        E¤imi = 0’d›r.
(Do¤ru x eksenine paraleldir.)


D) -6x + 5 = 12y       E¤imi = -2


18. fiekildeki ABCD yamu¤unda IABI = 12 cm,


ICDI = 4 cm, s(A) = 30° ve s(B) = 60° ise yamukla
ilgili hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


A) IADI = 4    3 cm


B) ICBI = 4 cm


C) Yamu¤un alan› 32    3  55,4 cm2 dir.


D) Yamu¤un çevresi 20 + 4    3  26,9 cm’dir.


19.    2.tan60°+4.cos60°+6.sin30+    2.sin45 + 3.


iflleminin sonucu olan gerçek say› hangi seçenek-


tedir?


A) 9 + 2    3  12,5


B) 10 + 3    2


C) 2    3 + 5    2 + 8


D) 6 +    3 +    2


20. Afla¤›daki tan›lay›c› dallanm›fl a¤aç çizelge-
sinde 3 önerme verilmifltir. fiemadaki cümlelerin be-
lirtti¤i ifade do¤ru iken D’yi seçmiflseniz 1 puan kaza-
n›rs›n›z. fiayet önerme yanl›fl ise Y’yi daire içine ala-
cak olursan›z yine 1 puan kazanacaks›n›z. Verece¤iniz
do¤ru (D) veya yanl›fl (Y) kararlar›n›z sizi 4 farkl› ç›-
k›fltan birine ulaflt›racakt›r. Ç›k›fllardan birine varan
bir ö¤rencinin kazand›¤› puan yanl›fl yaz›lm›flt›r. Hangi
ç›k›fla karfl› gelen puan yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) 1. Ç›k›fl: 1 Puan


B) 2. Ç›k›fl: 0 Puan


C) 3. Ç›k›fl: 2 Puan


D) 4. Ç›k›fl: 0 Puan


Do¤ru cevaplar› ve aç›klamal› çözümleri 219. sayfadad›r.
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C) Standart sapma     17  4,12 TL ve veri aç›kl›¤›


olan 14 TL de¤erleri merkezi yay›lma ölçüleridir.


D) Standart sapmay› bulurken veri grubunun


aritmetik ortalamas› (88 : 11 = 8 TL) y› önce hesaplar›z.


Her bir verinin aritmetik ortalama ile fark›n›n kareleri


toplam› 166’y› buluruz. Bulunan toplam›, veri say›s›n›n


bir fazlas›na bölerek standart sapmay› hesaplar›z.


11.


[DA // [CE


m(ECB) = m(BCD) = a


m(ADC) = 98°,    m(ABC) = 106°


m(FAB) = x


fiekil ve verilen bilgiden yararlanarak


m(FAB) = x kaç derecedir?


A) 57 B) 65


C) 55 D) 67


12.  


     fiekildeki ABCD yamu-
                               ¤unun alan› kaç cm2dir?


IADI = 8 cm,   ICDI= 13 cm,
IBCI = 3 cm
m(ABC) = m(BAD) = 90° dir.


A) 66 cm2 B) 55 cm2


C) 77cm2 D) 65 cm2


5.  Bir torbada üzerinde tek veya çift say›lar yazan
eflit büyüklükte kartlar bulunmaktad›r. Çift say›lar›n


say›s›, torbadaki tüm say›lar›n say›s›n›n     ‘üdür.


Torbaya geri at›lmamak üzere art arda çekilen iki sa-


y›n›n da tek say› olma teorik olas›l›¤›        ‘dir. Bu bil-


giye göre torbada kaç tane çift say› yaz›l› karton ka¤›t
vard›r?


A) 9 B) 27
C) 18 D) 36


6.  Afla¤›daki say›lardan hangisi bilimsel gösterim
tan›m›na uymamaktad›r?


A) Dünya’n›n Günefl’e olan uzakl›¤› 1,49x108


km’dir.


B) Atomun kütlesi yaklafl›k 1,66x10-27 kg’d›r.


C) Dünya’n›n kütlesi 5,97x1024 kg’d›r.


D) Elektronun kütlesi 0,911x10-30 kg’d›r.


7. Tan›lay›c› dallanm›fl a¤aç flemas›nda size öner-
meler verilmifltir. Önermenin Do¤ru veya Yanl›fl oldu-
¤una verece¤iniz do¤ru kararlar size 1 puan kazand›-
racakt›r. Yanl›fl kararlar›n›zdan 0 puan alacaks›n›z.
Sonuçta 4 ç›k›fltan birine varma olas›l›¤›n›z vard›r.
Ç›k›fllardan birinde ö¤rencinin sözkonusu ç›k›fl için
alaca¤› toplam puan yanl›fl hesaplanm›flt›r. Hangi
ç›k›flta ö¤rencinin alaca¤› toplam puan yanl›fl yaz›l-
m›flt›r?


1.          
x 


= 9-4  eflitli¤inin do¤ru olmas› için x


kaç olmal›d›r?


A) -2        B) -3
C) 2 D) 0


2.                                       iflleminin sonucu


hangi seçenektedir?


A) 0,6 B) 0,3


C) D) 0,015


3. Melis toplam 144 TL’ye, 9 eflit taksitle bir ayak-


kab› ile bir pantolonu sat›n alabilece¤ini ö¤reniyor.


E¤er ayn› fiyatl› pantolondan 2 tane al›p ayakkab›y›


almazsa 9 ay boyunca her ay 2 TL daha fazla ayl›k


taksitler ödemesi gerekece¤ini hesapl›yor. Verilen


bilgiye göre Melis’in 9 ay taksitle sat›n almay› düflün-


dü¤ü ayakkab›n›n fiyat› kaç TL’dir?


A) 63 B) 81


C) 56 D) 90


4.  Çember fleklindeki


bir koflu pisti A, B ve C nok-


talar› ile 3 efl parçaya ayr›l-


m›flt›r. Bu çember fleklin-


deki koflu pistinde flekildeki


gibi A noktas›ndan ayn› anda


ters yönde ve sabit ortalama


h›zlarla koflmaya bafllayan iki koflucu 20 dakika sonra


C noktas›nda karfl›lafl›yorlar. Karfl›laflt›klar›ndan 5


dakika sonra koflucular›n bulunduklar› noktalar›n


çemberde ay›rd›¤› iki yaydan k›sa olan›n (minör çem-


ber yay›) uzunlu¤u çember çevresinin tüm uzunlu¤u-


nun kaçta kaç›d›r?


A) B)  C)          D)


)
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17.  Ayn› öykü kitab›ndan Osman ilk gün 11 say-
fa, Melis ise 7 sayfa okumufllard›r. Ertesi gün Osman
okumad›¤› k›s›mlar› 9 saatte, Melis ise daha önce
okumad›¤› k›sm›n› 17 saatte okuyarak bitirmifllerdir.
Osman, Melis’ten her saat 4 sayfa fazla okudu¤una
göre, Osman’›n 1 saatte ortalama olarak okudu¤u
sayfa say›s› kaçt›r?


A) 5 B) 9 C) 4 D) 8


1 8 . Bölme iflleminde;


 x      bölünen,   y     bölen
19      bölüm,   kalan      11’dir.


Bölünen ile bölenin toplam› 271 ise  x -- 10y
de¤eri hangi seçenektedir?


A) 128 B) 235


C) 193 D) 68


19.


? = 2(tan 60°)2 + 4(cos 30°)2 +


ifadesinde aç›lar›n trigonometrik oranlar›n› yazarak
veya trigonometrik oranlar aras›ndaki iliflkilerden
yararlanarak ifllemler sonucunda bulunacak ? say›sal
de¤erinin hangi seçenekte yaz›ld›¤›n› buluruz?


A) 21 B) 11 C) 8 D) 5


20.
Çeyrek daire, CBOH dikdörtgeni ve
CHD diküçgeninden oluflturulan flekil
AD ekseni etraf›nda 360° döndürül-
dü¤ünde oluflan cismin ayn›s› tah-
tadan bir marangoza yapt›r›l›yor.
Seçeneklerden hangisindeki ifade
(önerme) yanl›flt›r?
IBCI = 2 cm,   ICHI = 4 cm
IHDI = 3 cm,   π = 3


A) Kat› cismin tüm d›fl yüzeyinin alan› 204 cm2


dir.
B) Kat› cismin toplam hacmi 272 cm3 tür.
C) Kat› cisim 3 yüzlüdür.


D) Kat› cisim (tahtadan yap›lm›fl) AD ekseni bo-
yunca iki eflit parçaya kesilirse parçalardan birinin
toplam yüzey alan› 128 cm2 dir.


Do¤ru cevaplar› ve aç›klamal› çözümleri 230. sayfadad›r.


1.


Koordinat düzleminde köfle noktalar›n›n koor-
dinatlar› A(3,4), B(-2,-3) ve C(5,-1) olan ABC üçgeni
çiziliyor. Hangi önerme (ifade) yanl›flt›r?


A) ABC üçgenini orjin etraf›nda saat yönünde
90° döndürürsek B’nün adresi B›(-3,+2) olur.


B) ABC üçgenini orjin etraf›nda saat yönünde
180° döndürdü¤ümüzde A’n›n yeni adresi A››(-3,-4)
olur. AA›› do¤ru parças›n›n tam orta noktas› orjin
(0,0) noktas›d›r.


C) ABC üçgenini orjin etraf›nda saatin tersi yö-
nünde 90° döndürdü¤ümüzde C’nin yeni adresi
C›››(1,5) olur. E¤er saat yönünde orjin etraf›nda üçgeni
270° döndürseydik yine C’nin adresi C›››(1,5) ayn›
olur.


D) ABC üçgeni 5 birim sola (x eksenine paralel),
7 birim afla¤›ya (y eksenine paralel olacak flekilde)
ötelenirse A’n›n yeni adresi A›(-2,-1) olur.


2. Seçeneklerin hangisinde ifllem hatas›
yap›lm›flt›r?


A)                  = 1


B) (3-1 + 50 )-2.25 = 18


C) 0,7.10-5 + 0,03.10-4 = 10-4


D)        
b
= 9, a, b tam say› ise a + b = 1 dir.
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4.  Bir grup ö¤renciden Matematikten baflar›l›
olanlar›n say›s› 13, Matematik ve Türkçeden baflar›l›
olanlar›n say›s› 4, Türkçeden baflar›l› olanlar›n say›s›
11’dir. Bu gruptan karfl›laflaca¤›m›z rastgele bir
ö¤rencinin yaln›z Türkçeden baflar›l› (Matematikten
baflar›s›z) bir ö¤renci olma olas›l›¤› kaçt›r?


(Her iki dersten baflar›s›z ö¤renci yoktur?)


A) %45 B) %35


C) %20 D) %55


5.  ? =                -                :         iflleminin so-


nucu hangi seçenektedir?


A) -2 B) -4


C) 4 D) -4    3


6.  Bir kargo flirketindeki kolilerin kütleleri 2, 3,
4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 15 kg’d›r. Bu veri grubu ile ilgili
olarak hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) Koli a¤›rl›klar›n›n standart sapmas›


                  3,7 kg’d›r.


B) Koli a¤›rl›klar›n›n aritmetik ortalamas› 7 kg’d›r.


C) Verilerin ortancas› (medyan) 7 kg’d›r.


D) Verilerin tepe de¤eri (mod) 8 kg’d›r.


7.  Kutucuklara göre hangi seçenekteki önerme
(ifade) yanl›flt›r?


A)          - x < 3 do¤rusal eflitsizli¤inin çözüm


kümesinin en küçük eleman› olan tam say› 6. kutu-
cuktad›r.


B)       sinin yar›s›n›n 3 eksi¤i 5 olan say› 8.


kutucuktad›r.


)


10.  Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?


A) Birinci terimi -5 ortak fark› -        olan aritmetik


dizinin bafltan 11. terimi -10’dur.


B) ‹lk terimi 256 olan geometrik dizinin ortak


çarpan› -       ise n = 10. terimi -       dir.


C) 1, 1, 2, 3, 5, 8, x dizisinde x = 13 olmal›d›r.


D) fiekildeki tabloda her sat›rdaki a, b ve c say›lar›
aras›nda belli bir kuralla aç›klanabilecek bir iliflki
vard›r.


Bu kurala göre x =  303 olmal›d›r.


11.  Hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) ? = x2 - 6x + 9 ifadesinin x =    7 + 3 için say›-
sal de¤eri ? = 7’dir.


B) x - y =    x +    y eflit olabilmesi için
        x -    y = 1 koflulu sa¤lanmal›d›r.
C)


fiekildeki dikdörtgensel bölgenin bir kenar
uzunlu¤u (x + 2) ise k = -2 ve 2 ≤ x ∈ Z olmal›d›r.


D)                               = a - 4,     b  -5


12.  Seçeneklerden hangisi
4a2 + 9b - 10a + 15b - 12ab ifadesinin çarpanlar›n-
dan biridir?  (a, b gerçek say›d›r.)


A) 2a + 3b - 5 B) 2a - 3b - 5


C) 2a + 3b + 5 D) 2a - 3b + 5


13.  Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?


A) n kenarl› bir çokgenin köflegen say›s›


C(n,2)-n =              dir.


B) Bikem ö¤retmen Matematik s›nav›nda 7
sorudan 1 ve 2. nin zorunlu oldu¤unu ve 5 soruyu
do¤ru cevaplayabilen ö¤rencinin 100 puan alaca¤›n›
söylüyor.


100 puan almak isteyen Melisa 5 soruyu 10 farkl›
flekilde seçebilir.
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17. Tüm ayr›tlar›n›n uzunluklar› a = 6   2 cm  8,5
cm olan iki kare piramidin tabanlar›n›n üst üste
çak›flt›r›lmas› ile oluflturulan cisme düzgün sekizyüzlü
(oktahedron) denir.


Hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r? (Tüm yüzeyleri
bir kenar› a = 6   2 cm olan eflkenar üçgenlerdir.)


A) Düzgün sekizyüzlünün tüm ayr›tlar›n›n
uzunluklar› toplam› 72   2 cm  102 cm


B) ABCD karesinde IACI = 12 cm, IOCI = 6
cm’dir.


C) IOTI = 6 cm = IOT›I


D) Düzgün sekizyüzlünün hacmi = V


                     V = 144   2 cm3 tür.


18  fiekildeki dik üçgen prizman›n tabanlar›ndan
biri ABC ikizkenar üçgenidir. (IABI = IACI = 15 cm)
Tabandaki A noktas›n›n di¤er tabandaki (A›B›C›) B›C›


kenar›n›n E orta noktas›na uzakl›¤› IAEI = 20 cm’dir.
Dik prizman›n tabanlar›ndan birinin alan› kaç cm2


dir?
IAEI = 20cm
IABI = IACI = 15 cm
BC


A) 96 cm2 B) 108 cm2 


C) 144 cm2 D) 60 cm2


19. Dokuz farkl› kutucu¤a dokuz farkl› reel (gerçek)
say› yaz›lm›flt›r.
Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?


A) Koordinat sisteminde çizilen do¤runun e¤imi
3 numaral› kutucukta verilmifltir.


B) y = 3 do¤rusunun e¤imi 5 numaral› kutu-
cuktad›r.


C) ax + by + 9 = 0 denkleminin belirtti¤i do¤runun
e¤imi 5’dir. a yerine 9. kutucuktaki say› yaz›l›rsa b
yerine 4. kutucuktaki say› yaz›lmal›d›r.


D) 2    3 x =       y + 7 do¤rusunun e¤imi olan


say› 7. kutucukta yaz›l›d›r.


20.  sin3x = cos2x eflitli¤inin do¤ru olmas› için
x yerine kaç derecelik aç› yaz›lmal›d›r?


A) 18° B) 36° 


C) 54° D) 9°
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A(-4,3)


Bir fley biliyorum,
o da hiçbir fley bilmedi¤imdir.


Sokrates


Nerede olursan›z olun,
elinizdekilerle yapabilece¤inizi yap›n.


Theodore


20 dakikada kaç net yapt›n›z?


D -      =? formülünden net say›n›z› hesaplay›n›z. 219. sayfada verilen do¤ru cevaplar ile


aç›klamal› çözümlerini okuyunuz. Test s›navlar›nda do¤ru cevaplar›n›z›n say›s› olabildi¤ince çok
olmal›d›r. Test s›navlar› zamana karfl› yar›flt›r. Yapamad›¤›n›z sorular›n konusunu tekrar çal›fl›n›z.
Her konu ile ilgili en az 10 soruluk bir konu testi çözerek konuyu pekifltiriniz. 15 üzerinden
Matematik Testinin a¤›rl›¤› 4’tür. Yaklafl›k bir Matematik neti 5,2 puan getirece¤inden netinizi
artt›rmaya önem veriniz. SBS’de herkesin yapabilece¤i sorular› ço¤unluktan önce yap›p kalan
sürede daha fazla net ç›karmaya çal›fl›n›z.


Okuma h›z›n›z› artt›rmak için www.infinityteknoloji.com.tr’nin H›zl› Okuma DVD’sini çal›fl›n›z.
Önemli formülleri özet ç›kararak çal›fl›n›z. Matematik test sorular›n›n pratik çözüm yollar›


olup olmad›¤›n› düflününüz.


Y
3


S›navda konuyu iyi ö¤renmifl ö¤rencinin cevapland›rabilece¤i sorular soruldu¤undan konuyu
iyi ö¤renmeye önem vermelisiniz.








C)


fiekilde birbirine paralel dörder do¤rudan oluflmufl
do¤ru demetleri veriliyor. fiekil üzerinde 36 farkl›
dörtgen oluflur.


D) A = {0, 2, 9, 7} kümesinin rakamlar›n› yaln›z
birer kez kullanarak P(4,3) + P(3,2) say›da üç basamakl›
say›lar yaz›labilir.


14.            +           +            = 3 denkleminin çö-


züm kümesinin eleman› olan x say›sal de¤eri hangi
seçenektedir?


A) B) 


C) D) -1


15.  Melisa’n›n paras› k›z arkadafl› Ece’nin      ‘si


kadard›r. Ece paras›n›n 15 TL’sini Melisa’ya verirse
paralar› eflit oluyor. Ece’nin bafllang›çtaki paras› kaç
TL idi?


A) 40 TL B) 70 TL


C) 49 TL D) 63 TL


16.  fiekilde IABI = 12 cm,
ICDI = 1 cm
E, [AB]’n›n orta noktas›d›r.
s(ACB) = s(BED) = 90°
Hangi seçenekteki
ifade yanl›flt›r?


A) IBCI = 9 cm’dir.


B) IACI = 4    5 = 8,9 cm


C)                = 


D) A(ABC) = 16    5  35,8 cm2 dir.


C)          -  1 <       +         do¤rusal  eflitsizli¤inde


x’in alabilece¤i en büyük tam say› de¤eri 7. kutu-
cuktad›r.


D) 2x - 5 < -7 do¤rusl eflitsizli¤inin çözüm
kümesinin tam say› olan baz› elemanlar› 1, 5, 6 ve
9. kutucuklarda yaz›l›d›r.


8.  Hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) Kenar uzunluklar› 5, 7 ve 13 cm olan üçgen
çizilebilir.


B) Üçgende iki kenar›n uzunluklar› toplam› üçüncü
kenardan uzundur. Bir üçgende herhangi iki kenar
uzunlu¤u fark›n›n mutlak de¤eri üçüncü kenardan
küçüktür. Sözkonusu ba¤›nt›ya üçgen eflitsizli¤i denir.


C) Bir dik üçgende dik kenarlardan her biri
hipotenüsten k›sad›r.


D) Ayn› üçgende iki aç› farkl› ise aç›s›, büyük
olan›n karfl›s›ndaki kenar›n›n uzunlu¤u da di¤er küçük
aç› karfl›s›ndaki kenardan daha uzundur.


9.  ACD üçgeninde IADI = 6 cm
IBDI = ICDI = 5 cm,    IDHI = 4 cm
s(DHB) = 90°, DH  AC ise
IABI.IACI çarp›m› kaçt›r?
(IABI, IACI yi cm al›n›z.)


A) 17 B) 4


C) 11 D) 16


3.  36 ö¤rencilik 8-A s›n›f›na Matematik yaz›l› s›-
nav› uygulan›yor. 5’lik not sistemine göre göre de¤er-
lendirilen ö¤rencilerin baflar›s›n› yans›tan bir daire
grafi¤i oluflturulmufltur. Hangi seçenekteki önerme
yanl›flt›r?


A) Bu daire grafi¤indeki verileri kullanarak afla-
¤›daki tabloyu oluflturabiliriz.


B) Notu 5 olan 3 ö¤renci vard›r.


C) S›n›f›n baflar› ortalamas› 3, 2’dir. Ortancan›n
           (medyan) baflar› notu 3’tür.


D) Verilerin histogram›


KEMAL TÜRKELi • 8. sınıf SBS MATEMATiK


7.  3.59.27 iflleminin sonucunda bulunacak say›
kaç basamakl›d›r?


A) 7 B) 9


C) 8 D) 10


8.  Eflit büyüklükte kartonlara 4 ile 15 aras›ndaki
tüm do¤al say›lar (4 ve 15 dahil) birer kez yaz›l›p bir
torbaya konuluyor. Bir çark 4 efl bölgeye boyan›p
her bölgeye E, O, ‹, K harfleri yaz›l›yor.


Torbadan rastgele bir say› çekilirken ayn› anda
çark da çevriliyor. (Çark›n okunun iki bölgeyi ay›ran
s›n›rda durmayaca¤› varsay›l›yor.)


Hangi seçenekteki teorik olas›l›k yanl›fl bulun-
mufltur?


A) Torbadan çekilen say›n›n 3 ile bölünebilen bir


say› çark›n ise sesli bir harf olma olas›l›¤›       dür.


B) 2 veya 3 ile bölünebilen bir say› ve çark›n ses-


siz harf bölgesinde durma olas›l›¤›       d›r.


C) Torbadan asal bir say› ve çark›n E harfi bölge-


sinde durma olas›l›¤›        dir.


D) Torbadan rastgele çekilen birinci say›n›n 2 ve
3 ile bölünen ikincinin asal say› olma (çekilen say›


tekrar torbaya at›lmamak flart› ile) olas›l›¤›        dir.
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1.  B =           efl itli¤ini do¤rulayan pozitif A ve


B tam say›lar› için A + B toplam›n›n en büyük de¤eri
kaçt›r?


A) -3 B) 14
C) 9 D) 11


2.         +        -       -      -        iflleminin sonucu


hangi seçenektedir?


A) B) 


C) D) 1,20


3.   1 -        
-2


:  1 +        
3
  iflleminin sonucu hangi


seçenektedir?


A) B) 


C) D)


4.  Afla¤›dakilerden hangisi 729 do¤al say›s›n›n
üslü say› olarak yaz›l›fllar›ndan biri de¤ildir?


A) 36 B)  93


C)         
-2


 D) (3-3)2


5.  0,0000579 = 5,79.10x eflitli¤inin do¤ru olabil-
mesi için x yerine hangi seçenekteki tam say› yaz›l-
mal›d›r?


A) -6 B) -5


C) 5        D) -4


6.  ? =                                iflleminin sonucu han-


gi seçenektedir?


A) -5 B) 5


C)       D) -


9. Kareli ka¤›t üzerinde verilen ve eksenleri çizil-
memifl olan flekildeki koordinat düzleminde, d do¤ru-
sunun denklemi y = 2’dir. A noktas›n›n koordinatlar›
(adresi) (-3, -4) s›ral› ikilisi oldu¤una göre K(x, y)
noktas›n›n koordinatlar› seçeneklerden hangisindedir?


A) (3, -2) B) (2, -4)


C) (2, -3) D) (0, 3)


10.  Aritmetik  ortalamas › 11 olan yedi say›ya
hangi say›y›  eklersek oluflan 8 say›n›n aritmetik
ortalamas› 14’e eflit olur?


A) 35 B) 21


C) 25 D) 18


11.  ? =  1+        .  1+        .  1+        ...  1+


iflleminin sonucu hangi seçenektedir?


A) 33 B) 40


C) 50 D) 66


12.         <       < -         eflitsizli¤ini sa¤layan (aç›k


önermeyi do¤ru yapan) x ve y tam say›lar›n›n toplam›
en fazla kaçt›r?


A) -17 B) -16


C) -18 D) -15


13.  y = mx + 10 ve y = -x + n do¤rular› (3,4)
noktas›nda kesifltiklerine göre 2n - 3m = ? hangi
seçenektedir?


A) 20 B) -25


C) 7 D) 17


14.  Bir kargo flirketi 14 kg ve 19 kg kütlesi olan
koli lerden 13 tanesinin toplam kütlesinin 207 kg
oldu¤unu ölçüyor. Kütlesi 14 kg olan koliler kaç
tanedir?


A) 5 B) 8


C) 7 D) 6


15.  Taban›n bir kenar› 12 cm,


yüksekli¤i ITHI = 8 cm olan düzgün kare piramitle
ilgili hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) Piramidin yanal alan› 240 cm2’dir.


B) Piramidin toplam alan› 384 cm2’dir.


C) Piramidin hacmi 384 cm3’tür.


D) Piramidin bütün ayr›tlar›n›n uzunluklar› toplam›
    48 + 16    34 cm’dir.


16.  E ve F noktalar› ABCD dikdör tgeninin
üzerindedir.


IECI = 3 cm, IABI = 11 cm, A(ABCD) = 66 cm2,
   s(AEF) = 90° iken IBFI = ? cm’dir.


A) 4 cm B) 2 cm


C) 1 cm D)     2 cm
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17. Seçeneklerin birinde yaz›lan denklemin
belirtti¤i do¤runun e¤imi yanl›fl yaz›lm›flt›r. Hangisinin
e¤imi do¤ru yaz›lmam›flt›r?


A)     6.x -    2.y - 2 = 0      E¤imi =    3  1,73


B) y = - 2x + 3        E¤imi = -2’dir.


C) y - 8 = 0        E¤imi = 0’d›r.
(Do¤ru x eksenine paraleldir.)


D) -6x + 5 = 12y       E¤imi = -2


18. fiekildeki ABCD yamu¤unda IABI = 12 cm,


ICDI = 4 cm, s(A) = 30° ve s(B) = 60° ise yamukla
ilgili hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


A) IADI = 4    3 cm


B) ICBI = 4 cm


C) Yamu¤un alan› 32    3  55,4 cm2 dir.


D) Yamu¤un çevresi 20 + 4    3  26,9 cm’dir.


19.    2.tan60°+4.cos60°+6.sin30+    2.sin45 + 3.


iflleminin sonucu olan gerçek say› hangi seçenek-


tedir?


A) 9 + 2    3  12,5


B) 10 + 3    2


C) 2    3 + 5    2 + 8


D) 6 +    3 +    2


20. Afla¤›daki tan›lay›c› dallanm›fl a¤aç çizelge-
sinde 3 önerme verilmifltir. fiemadaki cümlelerin be-
lirtti¤i ifade do¤ru iken D’yi seçmiflseniz 1 puan kaza-
n›rs›n›z. fiayet önerme yanl›fl ise Y’yi daire içine ala-
cak olursan›z yine 1 puan kazanacaks›n›z. Verece¤iniz
do¤ru (D) veya yanl›fl (Y) kararlar›n›z sizi 4 farkl› ç›-
k›fltan birine ulaflt›racakt›r. Ç›k›fllardan birine varan
bir ö¤rencinin kazand›¤› puan yanl›fl yaz›lm›flt›r. Hangi
ç›k›fla karfl› gelen puan yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) 1. Ç›k›fl: 1 Puan


B) 2. Ç›k›fl: 0 Puan


C) 3. Ç›k›fl: 2 Puan


D) 4. Ç›k›fl: 0 Puan


Do¤ru cevaplar› ve aç›klamal› çözümleri 219. sayfadad›r.


) ( )


y = 2 d


K(x, y)


A(-3, -4)


A B


CD 4


12


30° 60°


sin41°


cos49°


1) 5 kat›n›n 3 eksi¤i 7’den
küçük say›lar ifadesini


5x - 3 ≤ 7 eflitsizli¤i belirtir.


2) 3x - 2 < 7
do¤rusal eflitsizli¤inin


çözüm kümesini
x < 3 koflulunu


do¤rulayan
gerçek


say›lar oluflturur.


3) x = -7 say›s›


-      - 1 < 3 ve


       + 1 < - 1


eflitsizliklerini
birlikte sa¤layan
say›lar kümesinin


bir eleman›d›r.


x
2
x
3


1.
Ç›k›fl


2.
Ç›k›fl


3.
Ç›k›fl


4.
Ç›k›fl


D Y


D Y D Y
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C) Standart sapma     17  4,12 TL ve veri aç›kl›¤›


olan 14 TL de¤erleri merkezi yay›lma ölçüleridir.


D) Standart sapmay› bulurken veri grubunun


aritmetik ortalamas› (88 : 11 = 8 TL) y› önce hesaplar›z.


Her bir verinin aritmetik ortalama ile fark›n›n kareleri


toplam› 166’y› buluruz. Bulunan toplam›, veri say›s›n›n


bir fazlas›na bölerek standart sapmay› hesaplar›z.


11.


[DA // [CE


m(ECB) = m(BCD) = a


m(ADC) = 98°,    m(ABC) = 106°


m(FAB) = x


fiekil ve verilen bilgiden yararlanarak


m(FAB) = x kaç derecedir?


A) 57 B) 65


C) 55 D) 67


12.  


     fiekildeki ABCD yamu-
                               ¤unun alan› kaç cm2dir?


IADI = 8 cm,   ICDI= 13 cm,
IBCI = 3 cm
m(ABC) = m(BAD) = 90° dir.


A) 66 cm2 B) 55 cm2


C) 77cm2 D) 65 cm2


5.  Bir torbada üzerinde tek veya çift say›lar yazan
eflit büyüklükte kartlar bulunmaktad›r. Çift say›lar›n


say›s›, torbadaki tüm say›lar›n say›s›n›n     ‘üdür.


Torbaya geri at›lmamak üzere art arda çekilen iki sa-


y›n›n da tek say› olma teorik olas›l›¤›        ‘dir. Bu bil-


giye göre torbada kaç tane çift say› yaz›l› karton ka¤›t
vard›r?


A) 9 B) 27
C) 18 D) 36


6.  Afla¤›daki say›lardan hangisi bilimsel gösterim
tan›m›na uymamaktad›r?


A) Dünya’n›n Günefl’e olan uzakl›¤› 1,49x108


km’dir.


B) Atomun kütlesi yaklafl›k 1,66x10-27 kg’d›r.


C) Dünya’n›n kütlesi 5,97x1024 kg’d›r.


D) Elektronun kütlesi 0,911x10-30 kg’d›r.


7. Tan›lay›c› dallanm›fl a¤aç flemas›nda size öner-
meler verilmifltir. Önermenin Do¤ru veya Yanl›fl oldu-
¤una verece¤iniz do¤ru kararlar size 1 puan kazand›-
racakt›r. Yanl›fl kararlar›n›zdan 0 puan alacaks›n›z.
Sonuçta 4 ç›k›fltan birine varma olas›l›¤›n›z vard›r.
Ç›k›fllardan birinde ö¤rencinin sözkonusu ç›k›fl için
alaca¤› toplam puan yanl›fl hesaplanm›flt›r. Hangi
ç›k›flta ö¤rencinin alaca¤› toplam puan yanl›fl yaz›l-
m›flt›r?


1.          
x 


= 9-4  eflitli¤inin do¤ru olmas› için x


kaç olmal›d›r?


A) -2        B) -3
C) 2 D) 0


2.                                       iflleminin sonucu


hangi seçenektedir?


A) 0,6 B) 0,3


C) D) 0,015


3. Melis toplam 144 TL’ye, 9 eflit taksitle bir ayak-


kab› ile bir pantolonu sat›n alabilece¤ini ö¤reniyor.


E¤er ayn› fiyatl› pantolondan 2 tane al›p ayakkab›y›


almazsa 9 ay boyunca her ay 2 TL daha fazla ayl›k


taksitler ödemesi gerekece¤ini hesapl›yor. Verilen


bilgiye göre Melis’in 9 ay taksitle sat›n almay› düflün-


dü¤ü ayakkab›n›n fiyat› kaç TL’dir?


A) 63 B) 81


C) 56 D) 90


4.  Çember fleklindeki


bir koflu pisti A, B ve C nok-


talar› ile 3 efl parçaya ayr›l-


m›flt›r. Bu çember fleklin-


deki koflu pistinde flekildeki


gibi A noktas›ndan ayn› anda


ters yönde ve sabit ortalama


h›zlarla koflmaya bafllayan iki koflucu 20 dakika sonra


C noktas›nda karfl›lafl›yorlar. Karfl›laflt›klar›ndan 5


dakika sonra koflucular›n bulunduklar› noktalar›n


çemberde ay›rd›¤› iki yaydan k›sa olan›n (minör çem-


ber yay›) uzunlu¤u çember çevresinin tüm uzunlu¤u-


nun kaçta kaç›d›r?


A) B)  C)          D)


)
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17.  Ayn› öykü kitab›ndan Osman ilk gün 11 say-
fa, Melis ise 7 sayfa okumufllard›r. Ertesi gün Osman
okumad›¤› k›s›mlar› 9 saatte, Melis ise daha önce
okumad›¤› k›sm›n› 17 saatte okuyarak bitirmifllerdir.
Osman, Melis’ten her saat 4 sayfa fazla okudu¤una
göre, Osman’›n 1 saatte ortalama olarak okudu¤u
sayfa say›s› kaçt›r?


A) 5 B) 9 C) 4 D) 8


1 8 . Bölme iflleminde;


 x      bölünen,   y     bölen
19      bölüm,   kalan      11’dir.


Bölünen ile bölenin toplam› 271 ise  x -- 10y
de¤eri hangi seçenektedir?


A) 128 B) 235


C) 193 D) 68


19.


? = 2(tan 60°)2 + 4(cos 30°)2 +


ifadesinde aç›lar›n trigonometrik oranlar›n› yazarak
veya trigonometrik oranlar aras›ndaki iliflkilerden
yararlanarak ifllemler sonucunda bulunacak ? say›sal
de¤erinin hangi seçenekte yaz›ld›¤›n› buluruz?


A) 21 B) 11 C) 8 D) 5


20.
Çeyrek daire, CBOH dikdörtgeni ve
CHD diküçgeninden oluflturulan flekil
AD ekseni etraf›nda 360° döndürül-
dü¤ünde oluflan cismin ayn›s› tah-
tadan bir marangoza yapt›r›l›yor.
Seçeneklerden hangisindeki ifade
(önerme) yanl›flt›r?
IBCI = 2 cm,   ICHI = 4 cm
IHDI = 3 cm,   π = 3


A) Kat› cismin tüm d›fl yüzeyinin alan› 204 cm2


dir.
B) Kat› cismin toplam hacmi 272 cm3 tür.
C) Kat› cisim 3 yüzlüdür.


D) Kat› cisim (tahtadan yap›lm›fl) AD ekseni bo-
yunca iki eflit parçaya kesilirse parçalardan birinin
toplam yüzey alan› 128 cm2 dir.


Do¤ru cevaplar› ve aç›klamal› çözümleri 230. sayfadad›r.


1.


Koordinat düzleminde köfle noktalar›n›n koor-
dinatlar› A(3,4), B(-2,-3) ve C(5,-1) olan ABC üçgeni
çiziliyor. Hangi önerme (ifade) yanl›flt›r?


A) ABC üçgenini orjin etraf›nda saat yönünde
90° döndürürsek B’nün adresi B›(-3,+2) olur.


B) ABC üçgenini orjin etraf›nda saat yönünde
180° döndürdü¤ümüzde A’n›n yeni adresi A››(-3,-4)
olur. AA›› do¤ru parças›n›n tam orta noktas› orjin
(0,0) noktas›d›r.


C) ABC üçgenini orjin etraf›nda saatin tersi yö-
nünde 90° döndürdü¤ümüzde C’nin yeni adresi
C›››(1,5) olur. E¤er saat yönünde orjin etraf›nda üçgeni
270° döndürseydik yine C’nin adresi C›››(1,5) ayn›
olur.


D) ABC üçgeni 5 birim sola (x eksenine paralel),
7 birim afla¤›ya (y eksenine paralel olacak flekilde)
ötelenirse A’n›n yeni adresi A›(-2,-1) olur.


2. Seçeneklerin hangisinde ifllem hatas›
yap›lm›flt›r?


A)                  = 1


B) (3-1 + 50 )-2.25 = 18


C) 0,7.10-5 + 0,03.10-4 = 10-4


D)        
b
= 9, a, b tam say› ise a + b = 1 dir.
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4.  Bir grup ö¤renciden Matematikten baflar›l›
olanlar›n say›s› 13, Matematik ve Türkçeden baflar›l›
olanlar›n say›s› 4, Türkçeden baflar›l› olanlar›n say›s›
11’dir. Bu gruptan karfl›laflaca¤›m›z rastgele bir
ö¤rencinin yaln›z Türkçeden baflar›l› (Matematikten
baflar›s›z) bir ö¤renci olma olas›l›¤› kaçt›r?


(Her iki dersten baflar›s›z ö¤renci yoktur?)


A) %45 B) %35


C) %20 D) %55


5.  ? =                -                :         iflleminin so-


nucu hangi seçenektedir?


A) -2 B) -4


C) 4 D) -4    3


6.  Bir kargo flirketindeki kolilerin kütleleri 2, 3,
4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 15 kg’d›r. Bu veri grubu ile ilgili
olarak hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) Koli a¤›rl›klar›n›n standart sapmas›


                  3,7 kg’d›r.


B) Koli a¤›rl›klar›n›n aritmetik ortalamas› 7 kg’d›r.


C) Verilerin ortancas› (medyan) 7 kg’d›r.


D) Verilerin tepe de¤eri (mod) 8 kg’d›r.


7.  Kutucuklara göre hangi seçenekteki önerme
(ifade) yanl›flt›r?


A)          - x < 3 do¤rusal eflitsizli¤inin çözüm


kümesinin en küçük eleman› olan tam say› 6. kutu-
cuktad›r.


B)       sinin yar›s›n›n 3 eksi¤i 5 olan say› 8.


kutucuktad›r.


)


10.  Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?


A) Birinci terimi -5 ortak fark› -        olan aritmetik


dizinin bafltan 11. terimi -10’dur.


B) ‹lk terimi 256 olan geometrik dizinin ortak


çarpan› -       ise n = 10. terimi -       dir.


C) 1, 1, 2, 3, 5, 8, x dizisinde x = 13 olmal›d›r.


D) fiekildeki tabloda her sat›rdaki a, b ve c say›lar›
aras›nda belli bir kuralla aç›klanabilecek bir iliflki
vard›r.


Bu kurala göre x =  303 olmal›d›r.


11.  Hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) ? = x2 - 6x + 9 ifadesinin x =    7 + 3 için say›-
sal de¤eri ? = 7’dir.


B) x - y =    x +    y eflit olabilmesi için
        x -    y = 1 koflulu sa¤lanmal›d›r.
C)


fiekildeki dikdörtgensel bölgenin bir kenar
uzunlu¤u (x + 2) ise k = -2 ve 2 ≤ x ∈ Z olmal›d›r.


D)                               = a - 4,     b  -5


12.  Seçeneklerden hangisi
4a2 + 9b - 10a + 15b - 12ab ifadesinin çarpanlar›n-
dan biridir?  (a, b gerçek say›d›r.)


A) 2a + 3b - 5 B) 2a - 3b - 5


C) 2a + 3b + 5 D) 2a - 3b + 5


13.  Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?


A) n kenarl› bir çokgenin köflegen say›s›


C(n,2)-n =              dir.


B) Bikem ö¤retmen Matematik s›nav›nda 7
sorudan 1 ve 2. nin zorunlu oldu¤unu ve 5 soruyu
do¤ru cevaplayabilen ö¤rencinin 100 puan alaca¤›n›
söylüyor.


100 puan almak isteyen Melisa 5 soruyu 10 farkl›
flekilde seçebilir.
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17. Tüm ayr›tlar›n›n uzunluklar› a = 6   2 cm  8,5
cm olan iki kare piramidin tabanlar›n›n üst üste
çak›flt›r›lmas› ile oluflturulan cisme düzgün sekizyüzlü
(oktahedron) denir.


Hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r? (Tüm yüzeyleri
bir kenar› a = 6   2 cm olan eflkenar üçgenlerdir.)


A) Düzgün sekizyüzlünün tüm ayr›tlar›n›n
uzunluklar› toplam› 72   2 cm  102 cm


B) ABCD karesinde IACI = 12 cm, IOCI = 6
cm’dir.


C) IOTI = 6 cm = IOT›I


D) Düzgün sekizyüzlünün hacmi = V


                     V = 144   2 cm3 tür.


18  fiekildeki dik üçgen prizman›n tabanlar›ndan
biri ABC ikizkenar üçgenidir. (IABI = IACI = 15 cm)
Tabandaki A noktas›n›n di¤er tabandaki (A›B›C›) B›C›


kenar›n›n E orta noktas›na uzakl›¤› IAEI = 20 cm’dir.
Dik prizman›n tabanlar›ndan birinin alan› kaç cm2


dir?
IAEI = 20cm
IABI = IACI = 15 cm
BC


A) 96 cm2 B) 108 cm2 


C) 144 cm2 D) 60 cm2


19. Dokuz farkl› kutucu¤a dokuz farkl› reel (gerçek)
say› yaz›lm›flt›r.
Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?


A) Koordinat sisteminde çizilen do¤runun e¤imi
3 numaral› kutucukta verilmifltir.


B) y = 3 do¤rusunun e¤imi 5 numaral› kutu-
cuktad›r.


C) ax + by + 9 = 0 denkleminin belirtti¤i do¤runun
e¤imi 5’dir. a yerine 9. kutucuktaki say› yaz›l›rsa b
yerine 4. kutucuktaki say› yaz›lmal›d›r.


D) 2    3 x =       y + 7 do¤rusunun e¤imi olan


say› 7. kutucukta yaz›l›d›r.


20.  sin3x = cos2x eflitli¤inin do¤ru olmas› için
x yerine kaç derecelik aç› yaz›lmal›d›r?


A) 18° B) 36° 


C) 54° D) 9°


2
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A(-4,3)


Bir fley biliyorum,
o da hiçbir fley bilmedi¤imdir.


Sokrates


Nerede olursan›z olun,
elinizdekilerle yapabilece¤inizi yap›n.


Theodore


20 dakikada kaç net yapt›n›z?


D -      =? formülünden net say›n›z› hesaplay›n›z. 219. sayfada verilen do¤ru cevaplar ile


aç›klamal› çözümlerini okuyunuz. Test s›navlar›nda do¤ru cevaplar›n›z›n say›s› olabildi¤ince çok
olmal›d›r. Test s›navlar› zamana karfl› yar›flt›r. Yapamad›¤›n›z sorular›n konusunu tekrar çal›fl›n›z.
Her konu ile ilgili en az 10 soruluk bir konu testi çözerek konuyu pekifltiriniz. 15 üzerinden
Matematik Testinin a¤›rl›¤› 4’tür. Yaklafl›k bir Matematik neti 5,2 puan getirece¤inden netinizi
artt›rmaya önem veriniz. SBS’de herkesin yapabilece¤i sorular› ço¤unluktan önce yap›p kalan
sürede daha fazla net ç›karmaya çal›fl›n›z.


Okuma h›z›n›z› artt›rmak için www.infinityteknoloji.com.tr’nin H›zl› Okuma DVD’sini çal›fl›n›z.
Önemli formülleri özet ç›kararak çal›fl›n›z. Matematik test sorular›n›n pratik çözüm yollar›


olup olmad›¤›n› düflününüz.


Y
3


S›navda konuyu iyi ö¤renmifl ö¤rencinin cevapland›rabilece¤i sorular soruldu¤undan konuyu
iyi ö¤renmeye önem vermelisiniz.








C)


fiekilde birbirine paralel dörder do¤rudan oluflmufl
do¤ru demetleri veriliyor. fiekil üzerinde 36 farkl›
dörtgen oluflur.


D) A = {0, 2, 9, 7} kümesinin rakamlar›n› yaln›z
birer kez kullanarak P(4,3) + P(3,2) say›da üç basamakl›
say›lar yaz›labilir.


14.            +           +            = 3 denkleminin çö-


züm kümesinin eleman› olan x say›sal de¤eri hangi
seçenektedir?


A) B) 


C) D) -1


15.  Melisa’n›n paras› k›z arkadafl› Ece’nin      ‘si


kadard›r. Ece paras›n›n 15 TL’sini Melisa’ya verirse
paralar› eflit oluyor. Ece’nin bafllang›çtaki paras› kaç
TL idi?


A) 40 TL B) 70 TL


C) 49 TL D) 63 TL


16.  fiekilde IABI = 12 cm,
ICDI = 1 cm
E, [AB]’n›n orta noktas›d›r.
s(ACB) = s(BED) = 90°
Hangi seçenekteki
ifade yanl›flt›r?


A) IBCI = 9 cm’dir.


B) IACI = 4    5 = 8,9 cm


C)                = 


D) A(ABC) = 16    5  35,8 cm2 dir.


C)          - 1 <       +        do¤rusal eflitsizli¤inde


x’in alabilece¤i en büyük tam say› de¤eri 7. kutu-
cuktad›r.


D) 2x - 5 < -7 do¤rusl eflitsizli¤inin çözüm
kümesinin tam say› olan baz› elemanlar› 1, 5, 6 ve
9. kutucuklarda yaz›l›d›r.


8.  Hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) Kenar uzunluklar› 5, 7 ve 13 cm olan üçgen
çizilebilir.


B) Üçgende iki kenar›n uzunluklar› toplam› üçüncü
kenardan uzundur. Bir üçgende herhangi iki kenar
uzunlu¤u fark›n›n mutlak de¤eri üçüncü kenardan
küçüktür. Sözkonusu ba¤›nt›ya üçgen eflitsizli¤i denir.


C) Bir dik üçgende dik kenarlardan her biri
hipotenüsten k›sad›r.


D) Ayn› üçgende iki aç› farkl› ise aç›s›, büyük
olan›n karfl›s›ndaki kenar›n›n uzunlu¤u da di¤er küçük
aç› karfl›s›ndaki kenardan daha uzundur.


9.  ACD üçgeninde IADI = 6 cm
IBDI = ICDI = 5 cm,    IDHI = 4 cm
s(DHB) = 90°, DH  AC ise
IABI.IACI çarp›m› kaçt›r?
(IABI, IACI yi cm al›n›z.)


A) 17 B) 4


C) 11 D) 16


3.  36 ö¤rencilik 8-A s›n›f›na Matematik yaz›l› s›-
nav› uygulan›yor. 5’lik not sistemine göre göre de¤er-
lendirilen ö¤rencilerin baflar›s›n› yans›tan bir daire
grafi¤i oluflturulmufltur. Hangi seçenekteki önerme
yanl›flt›r?


A) Bu daire grafi¤indeki verileri kullanarak afla-
¤›daki tabloyu oluflturabiliriz.


B) Notu 5 olan 3 ö¤renci vard›r.


C) S›n›f›n baflar› ortalamas› 3, 2’dir. Ortancan›n
           (medyan) baflar› notu 3’tür.


D) Verilerin histogram›


7.  3.59.27 iflleminin sonucunda bulunacak say›
kaç basamakl›d›r?


A) 7 B) 9


C) 8 D) 10


8.  Eflit büyüklükte kartonlara 4 ile 15 aras›ndaki
tüm do¤al say›lar (4 ve 15 dahil) birer kez yaz›l›p bir
torbaya konuluyor. Bir çark 4 efl bölgeye boyan›p
her bölgeye E, O, ‹, K harfleri yaz›l›yor.


Torbadan rastgele bir say› çekilirken ayn› anda
çark da çevriliyor. (Çark›n okunun iki bölgeyi ay›ran
s›n›rda durmayaca¤› varsay›l›yor.)


Hangi seçenekteki teorik olas›l›k yanl›fl bulun-
mufltur?


A) Torbadan çekilen say›n›n 3 ile bölünebilen bir


say› çark›n ise sesli bir harf olma olas›l›¤›       dür.


B) 2 veya 3 ile bölünebilen bir say› ve çark›n ses-


siz harf bölgesinde durma olas›l›¤›       d›r.


C) Torbadan asal bir say› ve çark›n E harfi bölge-


sinde durma olas›l›¤›        dir.


D) Torbadan rastgele çekilen birinci say›n›n 2 ve
3 ile bölünen ikincinin asal say› olma (çekilen say›


tekrar torbaya at›lmamak flart› ile) olas›l›¤›        dir.
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1.  B =           eflitli¤ini do¤rulayan pozitif A ve


B tam say›lar› için A + B toplam›n›n en büyük de¤eri
kaçt›r?


A) -3 B) 14
C) 9 D) 11


2.         +        -       -      -        iflleminin sonucu


hangi seçenektedir?


A) B) 


C) D) 1,20


3.   1 -        
-2


:  1 +        
3
  iflleminin sonucu hangi


seçenektedir?


A) B) 


C) D)


4.  Afla¤›dakilerden hangisi 729 do¤al say›s›n›n
üslü say› olarak yaz›l›fllar›ndan biri de¤ildir?


A) 36 B)  93


C)         
-2


 D) (3-3)2


5.  0,0000579 = 5,79.10x eflitli¤inin do¤ru olabil-
mesi için x yerine hangi seçenekteki tam say› yaz›l-
mal›d›r?


A) -6 B) -5


C) 5        D) -4


6.  ? =                                iflleminin sonucu han-


gi seçenektedir?


A) -5 B) 5


C)       D) -


9. Kareli ka¤›t üzerinde verilen ve eksenleri çizil-
memifl olan flekildeki koordinat düzleminde, d do¤ru-
sunun denklemi y = 2’dir. A noktas›n›n koordinatlar›
(adresi) (-3, -4) s›ral› ikilisi oldu¤una göre K(x, y)
noktas›n›n koordinatlar› seçeneklerden hangisindedir?


A) (3, -2) B) (2, -4)


C) (2, -3) D) (0, 3)


10.  Aritmetik ortalamas› 11 olan yedi say›ya
hangi say›y› eklersek oluflan 8 say›n›n aritmetik
ortalamas› 14’e eflit olur?


A) 35 B) 21


C) 25 D) 18


11.  ? =  1+        .  1+        .  1+        ...  1+


iflleminin sonucu hangi seçenektedir?


A) 33 B) 40


C) 50 D) 66


12.         <       < -         eflitsizli¤ini sa¤layan (aç›k


önermeyi do¤ru yapan) x ve y tam say›lar›n›n toplam›
en fazla kaçt›r?


A) -17 B) -16


C) -18 D) -15


13.  y = mx + 10 ve y = -x + n do¤rular› (3,4)
noktas›nda kesifltiklerine göre 2n - 3m = ? hangi
seçenektedir?


A) 20 B) -25


C) 7 D) 17


14.  Bir kargo flirketi 14 kg ve 19 kg kütlesi olan
kolilerden 13 tanesinin toplam kütlesinin 207 kg
oldu¤unu ölçüyor. Kütlesi 14 kg olan koliler kaç
tanedir?


A) 5 B) 8


C) 7 D) 6


15.  Taban›n bir kenar› 12 cm,


yüksekli¤i ITHI = 8 cm olan düzgün kare piramitle
ilgili hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) Piramidin yanal alan› 240 cm2’dir.


B) Piramidin toplam alan› 384 cm2’dir.


C) Piramidin hacmi 384 cm3’tür.


D) Piramidin bütün ayr›tlar›n›n uzunluklar› toplam›
    48 + 16    34 cm’dir.


16.  E ve F noktalar› ABCD dikdörtgeninin
üzerindedir.


IECI = 3 cm, IABI = 11 cm, A(ABCD) = 66 cm2,
   s(AEF) = 90° iken IBFI = ? cm’dir.


A) 4 cm B) 2 cm


C) 1 cm D)     2 cm
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17. Seçeneklerin birinde yaz›lan denklemin
belirtti¤i do¤runun e¤imi yanl›fl yaz›lm›flt›r. Hangisinin
e¤imi do¤ru yaz›lmam›flt›r?


A)     6.x -    2.y - 2 = 0      E¤imi =    3  1,73


B) y = - 2x + 3        E¤imi = -2’dir.


C) y - 8 = 0        E¤imi = 0’d›r.
(Do¤ru x eksenine paraleldir.)


D) -6x + 5 = 12y       E¤imi = -2


18. fiekildeki ABCD yamu¤unda IABI = 12 cm,


ICDI = 4 cm, s(A) = 30° ve s(B) = 60° ise yamukla
ilgili hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?


A) IADI = 4    3 cm


B) ICBI = 4 cm


C) Yamu¤un alan› 32    3  55,4 cm2 dir.


D) Yamu¤un çevresi 20 + 4    3  26,9 cm’dir.


19.    2.tan60°+4.cos60°+6.sin30+    2.sin45 + 3.


iflleminin sonucu olan gerçek say› hangi seçenek-


tedir?


A) 9 + 2    3  12,5


B) 10 + 3    2


C) 2    3 + 5    2 + 8


D) 6 +    3 +    2


20. Afla¤›daki tan›lay›c› dallanm›fl a¤aç çizelge-
sinde 3 önerme verilmifltir. fiemadaki cümlelerin be-
lirtti¤i ifade do¤ru iken D’yi seçmiflseniz 1 puan kaza-
n›rs›n›z. fiayet önerme yanl›fl ise Y’yi daire içine ala-
cak olursan›z yine 1 puan kazanacaks›n›z. Verece¤iniz
do¤ru (D) veya yanl›fl (Y) kararlar›n›z sizi 4 farkl› ç›-
k›fltan birine ulaflt›racakt›r. Ç›k›fllardan birine varan
bir ö¤rencinin kazand›¤› puan yanl›fl yaz›lm›flt›r. Hangi
ç›k›fla karfl› gelen puan yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) 1. Ç›k›fl: 1 Puan


B) 2. Ç›k›fl: 0 Puan


C) 3. Ç›k›fl: 2 Puan


D) 4. Ç›k›fl: 0 Puan


Do¤ru cevaplar› ve aç›klamal› çözümleri 219. sayfadad›r.


8. S›n›f SBS Adaylar› ‹çin
Matematik 1. Deneme Test Sorular›ÜN‹TE 7


3A-7
A


1
7( 1


3 ) 1
7( 2


3
1
4 )


3
4


5
4


4
5


1
3( ) ( 1


2 )
3
2
2
3


32
243
3
2


1
27( )


-3    50 + 2    98


    0,08


1
5


K E


‹ O


1
4


1
6


1
12


2
11


y = 2 d


K(x, y)


A(-3, -4)


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹


C) Standart sapma     17  4,12 TL ve veri aç›kl›¤›


olan 14 TL de¤erleri merkezi yay›lma ölçüleridir.


D) Standart sapmay› bulurken veri grubunun


aritmetik ortalamas› (88 : 11 = 8 TL) y› önce hesaplar›z.


Her bir verinin aritmetik ortalama ile fark›n›n kareleri


toplam› 166’y› buluruz. Bulunan toplam›, veri say›s›n›n


bir fazlas›na bölerek standart sapmay› hesaplar›z.


11.


[DA // [CE


m(ECB) = m(BCD) = a


m(ADC) = 98°,    m(ABC) = 106°


m(FAB) = x


fiekil ve verilen bilgiden yararlanarak


m(FAB) = x kaç derecedir?


A) 57 B) 65


C) 55 D) 67


12.  


     fiekildeki ABCD yamu-
                               ¤unun alan› kaç cm2dir?


IADI = 8 cm,   ICDI= 13 cm,
IBCI = 3 cm
m(ABC) = m(BAD) = 90° dir.


A) 66 cm2 B) 55 cm2


C) 77cm2 D) 65 cm2


5.  Bir torbada üzerinde tek veya çift say›lar yazan
eflit büyüklükte kartlar bulunmaktad›r. Çift say›lar›n


say›s›, torbadaki tüm say›lar›n say›s›n›n     ‘üdür.


Torbaya geri at›lmamak üzere art arda çekilen iki sa-


y›n›n da tek say› olma teorik olas›l›¤›        ‘dir. Bu bil-


giye göre torbada kaç tane çift say› yaz›l› karton ka¤›t
vard›r?


A) 9 B) 27
C) 18 D) 36


6.  Afla¤›daki say›lardan hangisi bilimsel gösterim
tan›m›na uymamaktad›r?


A) Dünya’n›n Günefl’e olan uzakl›¤› 1,49x108


km’dir.


B) Atomun kütlesi yaklafl›k 1,66x10-27 kg’d›r.


C) Dünya’n›n kütlesi 5,97x1024 kg’d›r.


D) Elektronun kütlesi 0,911x10-30 kg’d›r.


7. Tan›lay›c› dallanm›fl a¤aç flemas›nda size öner-
meler verilmifltir. Önermenin Do¤ru veya Yanl›fl oldu-
¤una verece¤iniz do¤ru kararlar size 1 puan kazand›-
racakt›r. Yanl›fl kararlar›n›zdan 0 puan alacaks›n›z.
Sonuçta 4 ç›k›fltan birine varma olas›l›¤›n›z vard›r.
Ç›k›fllardan birinde ö¤rencinin sözkonusu ç›k›fl için
alaca¤› toplam puan yanl›fl hesaplanm›flt›r. Hangi
ç›k›flta ö¤rencinin alaca¤› toplam puan yanl›fl yaz›l-
m›flt›r?


1.          
x 


= 9-4  eflitli¤inin do¤ru olmas› için x


kaç olmal›d›r?


A) -2        B) -3
C) 2 D) 0


2.                                       iflleminin sonucu


hangi seçenektedir?


A) 0,6 B) 0,3


C) D) 0,015


3. Melis toplam 144 TL’ye, 9 eflit taksitle bir ayak-


kab› ile bir pantolonu sat›n alabilece¤ini ö¤reniyor.


E¤er ayn› fiyatl› pantolondan 2 tane al›p ayakkab›y›


almazsa 9 ay boyunca her ay 2 TL daha fazla ayl›k


taksitler ödemesi gerekece¤ini hesapl›yor. Verilen


bilgiye göre Melis’in 9 ay taksitle sat›n almay› düflün-


dü¤ü ayakkab›n›n fiyat› kaç TL’dir?


A) 63 B) 81


C) 56 D) 90


4.  Çember fleklindeki


bir koflu pisti A, B ve C nok-


talar› ile 3 efl parçaya ayr›l-


m›flt›r. Bu çember fleklin-


deki koflu pistinde flekildeki


gibi A noktas›ndan ayn› anda


ters yönde ve sabit ortalama


h›zlarla koflmaya bafllayan iki koflucu 20 dakika sonra


C noktas›nda karfl›lafl›yorlar. Karfl›laflt›klar›ndan 5


dakika sonra koflucular›n bulunduklar› noktalar›n


çemberde ay›rd›¤› iki yaydan k›sa olan›n (minör çem-


ber yay›) uzunlu¤u çember çevresinin tüm uzunlu¤u-


nun kaçta kaç›d›r?


A) B)  C)          D)


)
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17.  Ayn› öykü kitab›ndan Osman ilk gün 11 say-
fa, Melis ise 7 sayfa okumufllard›r. Ertesi gün Osman
okumad›¤› k›s›mlar› 9 saatte, Melis ise daha önce
okumad›¤› k›sm›n› 17 saatte okuyarak bitirmifllerdir.
Osman, Melis’ten her saat 4 sayfa fazla okudu¤una
göre, Osman’›n 1 saatte ortalama olarak okudu¤u
sayfa say›s› kaçt›r?


A) 5 B) 9 C) 4 D) 8


1 8 . Bölme iflleminde;


 x      bölünen,   y     bölen
19      bölüm,   kalan      11’dir.


Bölünen ile bölenin toplam› 271 ise  x -- 10y
de¤eri hangi seçenektedir?


A) 128 B) 235


C) 193 D) 68


19.


? = 2(tan 60°)2 + 4(cos 30°)2 +


ifadesinde aç›lar›n trigonometrik oranlar›n› yazarak
veya trigonometrik oranlar aras›ndaki iliflkilerden
yararlanarak ifllemler sonucunda bulunacak ? say›sal
de¤erinin hangi seçenekte yaz›ld›¤›n› buluruz?


A) 21 B) 11 C) 8 D) 5


20.
Çeyrek daire, CBOH dikdörtgeni ve
CHD diküçgeninden oluflturulan flekil
AD ekseni etraf›nda 360° döndürül-
dü¤ünde oluflan cismin ayn›s› tah-
tadan bir marangoza yapt›r›l›yor.
Seçeneklerden hangisindeki ifade
(önerme) yanl›flt›r?
IBCI = 2 cm,   ICHI = 4 cm
IHDI = 3 cm,   π = 3


A) Kat› cismin tüm d›fl yüzeyinin alan› 204 cm2


dir.
B) Kat› cismin toplam hacmi 272 cm3 tür.
C) Kat› cisim 3 yüzlüdür.


D) Kat› cisim (tahtadan yap›lm›fl) AD ekseni bo-
yunca iki eflit parçaya kesilirse parçalardan birinin
toplam yüzey alan› 128 cm2 dir.


Do¤ru cevaplar› ve aç›klamal› çözümleri 230. sayfadad›r.


1.


Koordinat düzleminde köfle noktalar›n›n koor-
dinatlar› A(3,4), B(-2,-3) ve C(5,-1) olan ABC üçgeni
çiziliyor. Hangi önerme (ifade) yanl›flt›r?


A) ABC üçgenini orjin etraf›nda saat yönünde
90° döndürürsek B’nün adresi B›(-3,+2) olur.


B) ABC üçgenini orjin etraf›nda saat yönünde
180° döndürdü¤ümüzde A’n›n yeni adresi A››(-3,-4)
olur. AA›› do¤ru parças›n›n tam orta noktas› orjin
(0,0) noktas›d›r.


C) ABC üçgenini orjin etraf›nda saatin tersi yö-
nünde 90° döndürdü¤ümüzde C’nin yeni adresi
C›››(1,5) olur. E¤er saat yönünde orjin etraf›nda üçgeni
270° döndürseydik yine C’nin adresi C›››(1,5) ayn›
olur.


D) ABC üçgeni 5 birim sola (x eksenine paralel),
7 birim afla¤›ya (y eksenine paralel olacak flekilde)
ötelenirse A’n›n yeni adresi A›(-2,-1) olur.


2. Seçeneklerin hangisinde ifllem hatas›
yap›lm›flt›r?


A)                  = 1


B) (3-1 + 50 )-2.25 = 18


C) 0,7.10-5 + 0,03.10-4 = 10-4


D)        
b
= 9, a, b tam say› ise a + b = 1 dir.
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4.  Bir grup ö¤renciden Matematikten baflar›l›
olanlar›n say›s› 13, Matematik ve Türkçeden baflar›l›
olanlar›n say›s› 4, Türkçeden baflar›l› olanlar›n say›s›
11’dir. Bu gruptan karfl›laflaca¤›m›z rastgele bir
ö¤rencinin yaln›z Türkçeden baflar›l› (Matematikten
baflar›s›z) bir ö¤renci olma olas›l›¤› kaçt›r?


(Her iki dersten baflar›s›z ö¤renci yoktur?)


A) %45 B) %35


C) %20 D) %55


5.  ? =                -                :         iflleminin so-


nucu hangi seçenektedir?


A) -2 B) -4


C) 4 D) -4    3


6.  Bir kargo flirketindeki kolilerin kütleleri 2, 3,
4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 15 kg’d›r. Bu veri grubu ile ilgili
olarak hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) Koli a¤›rl›klar›n›n standart sapmas›


                  3,7 kg’d›r.


B) Koli a¤›rl›klar›n›n aritmetik ortalamas› 7 kg’d›r.


C) Verilerin ortancas› (medyan) 7 kg’d›r.


D) Verilerin tepe de¤eri (mod) 8 kg’d›r.


7.  Kutucuklara göre hangi seçenekteki önerme
(ifade) yanl›flt›r?


A)          - x < 3 do¤rusal eflitsizli¤inin çözüm


kümesinin en küçük eleman› olan tam say› 6. kutu-
cuktad›r.


B)       sinin yar›s›n›n 3 eksi¤i 5 olan say› 8.


kutucuktad›r.


)


10.  Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?


A) Birinci terimi -5 ortak fark› -        olan aritmetik


dizinin bafltan 11. terimi -10’dur.


B) ‹lk terimi 256 olan geometrik dizinin ortak


çarpan› -       ise n = 10. terimi -       dir.


C) 1, 1, 2, 3, 5, 8, x dizisinde x = 13 olmal›d›r.


D) fiekildeki tabloda her sat›rdaki a, b ve c say›lar›
aras›nda belli bir kuralla aç›klanabilecek bir iliflki
vard›r.


Bu kurala göre x =  303 olmal›d›r.


11.  Hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r?


A) ? = x2 - 6x + 9 ifadesinin x =    7 + 3 için say›-
sal de¤eri ? = 7’dir.


B) x - y =    x +    y eflit olabilmesi için
        x -    y = 1 koflulu sa¤lanmal›d›r.
C)


fiekildeki dikdörtgensel bölgenin bir kenar
uzunlu¤u (x + 2) ise k = -2 ve 2 ≤ x ∈ Z olmal›d›r.


D)                               = a - 4,     b  -5


12.  Seçeneklerden hangisi
4a2 + 9b - 10a + 15b - 12ab ifadesinin çarpanlar›n-
dan biridir?  (a, b gerçek say›d›r.)


A) 2a + 3b - 5 B) 2a - 3b - 5


C) 2a + 3b + 5 D) 2a - 3b + 5


13.  Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?


A) n kenarl› bir çokgenin köflegen say›s›


C(n,2)-n =              dir.


B) Bikem ö¤retmen Matematik s›nav›nda 7
sorudan 1 ve 2. nin zorunlu oldu¤unu ve 5 soruyu
do¤ru cevaplayabilen ö¤rencinin 100 puan alaca¤›n›
söylüyor.


100 puan almak isteyen Melisa 5 soruyu 10 farkl›
flekilde seçebilir.
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17. Tüm ayr›tlar›n›n uzunluklar› a = 6   2 cm  8,5
cm olan iki kare piramidin tabanlar›n›n üst üste
çak›flt›r›lmas› ile oluflturulan cisme düzgün sekizyüzlü
(oktahedron) denir.


Hangi seçenekteki ifade yanl›flt›r? (Tüm yüzeyleri
bir kenar› a = 6   2 cm olan eflkenar üçgenlerdir.)


A) Düzgün sekizyüzlünün tüm ayr›tlar›n›n
uzunluklar› toplam› 72   2 cm  102 cm


B) ABCD karesinde IACI = 12 cm, IOCI = 6
cm’dir.


C) IOTI = 6 cm = IOT›I


D) Düzgün sekizyüzlünün hacmi = V


                     V = 144   2 cm3 tür.


18  fiekildeki dik üçgen prizman›n tabanlar›ndan
biri ABC ikizkenar üçgenidir. (IABI = IACI = 15 cm)
Tabandaki A noktas›n›n di¤er tabandaki (A›B›C›) B›C›


kenar›n›n E orta noktas›na uzakl›¤› IAEI = 20 cm’dir.
Dik prizman›n tabanlar›ndan birinin alan› kaç cm2


dir?
IAEI = 20cm
IABI = IACI = 15 cm
BC


A) 96 cm2 B) 108 cm2 


C) 144 cm2 D) 60 cm2


19. Dokuz farkl› kutucu¤a dokuz farkl› reel (gerçek)
say› yaz›lm›flt›r.
Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?


A) Koordinat sisteminde çizilen do¤runun e¤imi
3 numaral› kutucukta verilmifltir.


B) y = 3 do¤rusunun e¤imi 5 numaral› kutu-
cuktad›r.


C) ax + by + 9 = 0 denkleminin belirtti¤i do¤runun
e¤imi 5’dir. a yerine 9. kutucuktaki say› yaz›l›rsa b
yerine 4. kutucuktaki say› yaz›lmal›d›r.


D) 2    3 x =       y + 7 do¤rusunun e¤imi olan


say› 7. kutucukta yaz›l›d›r.


20.  sin3x = cos2x eflitli¤inin do¤ru olmas› için
x yerine kaç derecelik aç› yaz›lmal›d›r?


A) 18° B) 36° 


C) 54° D) 9°
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Bir fley biliyorum,
o da hiçbir fley bilmedi¤imdir.


Sokrates


Nerede olursan›z olun,
elinizdekilerle yapabilece¤inizi yap›n.


Theodore


20 dakikada kaç net yapt›n›z?


D -      =? formülünden net say›n›z› hesaplay›n›z. 219. sayfada verilen do¤ru cevaplar ile


aç›klamal› çözümlerini okuyunuz. Test s›navlar›nda do¤ru cevaplar›n›z›n say›s› olabildi¤ince çok
olmal›d›r. Test s›navlar› zamana karfl› yar›flt›r. Yapamad›¤›n›z sorular›n konusunu tekrar çal›fl›n›z.
Her konu ile ilgili en az 10 soruluk bir konu testi çözerek konuyu pekifltiriniz. 15 üzerinden
Matematik Testinin a¤›rl›¤› 4’tür. Yaklafl›k bir Matematik neti 5,2 puan getirece¤inden netinizi
artt›rmaya önem veriniz. SBS’de herkesin yapabilece¤i sorular› ço¤unluktan önce yap›p kalan
sürede daha fazla net ç›karmaya çal›fl›n›z.


Okuma h›z›n›z› artt›rmak için www.infinityteknoloji.com.tr’nin H›zl› Okuma DVD’sini çal›fl›n›z.
Önemli formülleri özet ç›kararak çal›fl›n›z. Matematik test sorular›n›n pratik çözüm yollar›


olup olmad›¤›n› düflününüz.
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S›navda konuyu iyi ö¤renmifl ö¤rencinin cevapland›rabilece¤i sorular soruldu¤undan konuyu
iyi ö¤renmeye önem vermelisiniz.





