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1. Şekilde, bir teknenin bir kanaldan geçerken izlediği 
rota ve bu rotadaki bazı açı ölçüleri verilmiştir.

B

C

D

E

F

70°
100°

80°

A

BA // EF olduğuna göre, DEF açısının ölçüsü kaç 
derecedir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

2. Sandalye ayaklarının zemin ve oturma kısmı ile 
yaptığı bazı açıları şekilde verilmiştir.

x

o110

A B

y

o80

AB oturma kısmı zemine paralel olduğu bilindi-
ğine göre, y – x farkının ölçüsü kaç derecedir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

3. Şekilde yere dik olan iki direk arasında bulunan ve 
esnek olan çamaşır ipine konan iki kuş, ipin şekilde-
ki gibi olmasını sağlıyor.

x

40°
60°

230°

Yer

Buna göre, x açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 250 B) 240 C) 230 D) 220 E) 210

4. Şekildeki cep telefonu ekranında bulunan yatay 
noktalar birbirine paralel doğrular üzerinde bulun-
maktadır.

a

b

c

Telefonun ekran şifresi şekildeki gibi oluşturul-
duğunda a, b, c açıları arasında nasıl bir bağıntı 
vardır?

A) a = c – b B) 2 + b + c = 90°

C) b = a – c D) a + b + c = 180°

 E) c = b – a
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1. B 2. B 3. E 4. E 5. B 6. C 7. C 8. D

5. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçimindeki bir pen-
cerenin camı kırıldığı için pencereye dikdörtgen bi-
çiminde tahtalar çakılmış ve bu tahtalar arasındaki 
bazı açı ölçüleri verilmiştir.

15°
35°

45°

40°

x

Yukarıda verilenlere göre, x açısının ölçüsü kaç 
derecedir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

6. Elif, beş adet eş kibrit çöpünü masanın üzerine, I ve 
IV numaralı çöpler birbirine dik olacak şekilde aşa-
ğıdaki gibi uç uca yerleştiriyor. Matematik öğretmeni 
olan babasından III ve V numaralı kibrit çöpleri ara-
sındaki dar açıyı bulmasını istiyor.

I
II III

IV

V

Buna göre, Elif' in babasının bulacağı açının öl-
çüsü kaç derecedir?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

7. Aşağıdaki birim kareli zeminde üç adet üçgen çizil-
miş ve bu üçgenlerin şekildeki birer açıları a, b ve c 
olarak isimlendirilmiştir.

a

b

c

Buna göre, a, b ve c açılarının ölçüleri toplamı 
kaç derecedir?

A) 60 B) 75 C) 90 D) 135 E) 180

8. 

K

Şekil 1

L

Bir marangoz aldığı siparişi hazırlamak amacıyla 
Şekil 1 de verilen eşkenar üçgen biçimindeki tahtayı 
KL doğrultusu boyunca kesmeye başlıyor.

K
L

M

Şekil 2

80°

x

Kesme işlemi bittiği anda tahta LM doğrusu boyun-
ca çatlıyor ve Şekil 2  deki görünümü alıyor.

Yukarıda verilenlere göre, x açısının ölçüsü kaç 
derecedir?

A) 110  B) 120  C) 130  D) 140  E) 150
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02

1. Aşağıda, zemin üzerinde duran deney setindeki 
bazı açı ölçüleri verilmiştir.

150°

75°

Zemin

x

Düzenekteki tüpü tutan çubuğun zemine paralel 
olması için, şekildeki x açısının ölçüsü kaç dere-
ce olmalıdır? (Şekil düzlemseldir)

A) 105 B) 115 C) 125 D) 135 E) 145

2. Amblem hazırlayan Selçuk, farklı renkteki şekilleri 
bir araya getirerek aşağıdaki eşkenar üçgen şeklin-
de amblemi oluşturuyor. Bu amblemde, mavi renkli 
üçgen ikizkenar dik üçgendir ve amblem içerisindeki 
çizgiler doğrusaldır.

y

x

Buna göre, şekilde gösterilen x ve y açılarının 

oranı 
x

y
 kaçtır?

A) 
3
1

 B) 
4
1

 C) 
5
1

               D) 
6
1

 E) 
7
1

3. Bir kreşte öğrencilerin el becerilerini geliştirmek 
amacıyla Şekil 1 de verilen üçgen logolar kullanıl-
maktadır.

Şekil 1

Yeterli sayıda logolarla oynayan bir öğrenci Şekil 2 
deki üçgeni oluşturuyor.

x

y

Şekil 2

Buna göre,  x ve y açılarının toplamı kaç dere-
cedir?

A) 36 B) 54 C) 72 D) 108 E) 144

4. Şekildeki açıölçer ile bir ABC ikizkenar üçgeninin 
BAC açısının ölçüsü hesaplanmıştır.

 
 

A

o

20
o

160
o

40
o

140

o60
o

120

o80
o100

o

100
o

80
o

120
o

60o
14

0 o
40

o
0

o
180

o
16

0 o
20

o
18

0 o 0

A noktası açıölçerin merkezinde olduğuna göre, 
ABC açısının alabileceği açı değerlerinin ölçüle-
ri toplamı kaç derecedir?

A) 240 B) 220 C) 180 D) 160 E) 140
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1. D 2. E 3. D 4. A 5. D 6. E 7. D

5. Bir kartondan Y, A ve Z harfleri aşağıdaki kurallara 
göre kesilecektir.

Harfler simetrik olacak.•	
Yatay çizgilerin hepsi birbirine paralel olacak.•	
Düşey çizgilerin hepsi birbirine paralel olacak.•	

140°

130°

150°
y

a

z

Yukarıda bu kurallara göre kesilmiş harflerin üzerle-
rinde bazı açı ölçüleri verilmiştir.

Buna göre,  y + a + z  toplamı kaç derecedir?

A) 120 B) 150 C) 180 D) 240 E) 270

6. Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen 
biçimindeki araçlara gönye denir. Gönyelerin, köşe 
açıları 30 – 60 – 90 ve 45 – 45 – 90 derece olmak 
üzere iki çeşidi vardır.

α β

Yukarıdaki şekillerde masa üzerinde bir T cetveli ve 
iki adet gönye ile oluşturulmuş a ve b açıları görül-
mektedir.

Buna göre, a ve b açılarının oranı kaçtır?

A) 
3
2

 B) 
5
3

 C) 
3
5

              D) 
2
3

 E) 
7
5

7. A

B CŞekil 1

 

Şekil 1 de verilen ABC üçgensel bölgesi şeklindeki 
bir kağıdın B ve C köşeleri A köşesi ile çakıştırıldı-
ğında Şekil 2 deki AKDEL beşgeni oluşmaktadır.

A

D E

K L

Şekil  2

Elde edilen kağıt, K ile L ve D ile E çakışacak şekil-
de tekrar katlandığında ise Şekil 3 teki AHEL dört-
geni oluşmaktadır.

A

E

L

H

Şekil 3

Son durumdaki HAL açısının ölçüsü 65° oldu-
ğuna göre, Şekil 2 deki DAE açısının ölçüsü kaç 
derecedir?

A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 90
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1. Şekil 1 deki rafta bulunan eş kitaplardan en sağdaki 
kitap sola doğru devrilince Şekil 2 deki görüntü olu-
şuyor.

x

Şekil  1

Şekil 2

Devrilen kitabın köşesi solundaki kitabın orta 
noktasına temas ettiğine göre, x açısının ölçüsü 
kaç derecedir?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

2. ABC üçgensel bölgesi şeklindeki bir kağıdın iki farklı 
şekilde katlanması sonucu oluşan katlama çizgileri 
aşağıdaki adımlarda gösterilmiştir.

A A A

B C B C B CD D

 1 . Adım  2 . AdımBaşlangıç

E

1. adımda kağıt B ve C köşeleri çakışacak şekil-•	
de katlanıp açıldığında AD katlama çizgisi,
2. adımda kağıt [BC] ve [BA] kenarları çakışa-•	
cak şekilde katlanıp açıldığında BE katlama çiz-
gisi oluşuyor.

Buna göre, 2. adımdaki BEA açısının ölçüsü 72° 
olduğuna göre, başlangıçtaki ABC üçgenindeki 
A açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 72 B) 76 C) 84 D) 92 E) 96

3. Aşağıdaki kitaplıkta diğer kitaplar devrilmesin diye 
eğik bir şekilde konulmuş üç kitabın, kitaplık ve ki-
taplarla yapmış olduğu bazı açılar gösterilmiştir.

a

b

c

x

z

y

Şekilde verilen a, b ve c açı ölçülerinin toplamı 
125° olduğuna göre, x, y, z açılarının ölçüleri 
toplamı kaç derecedir?

A) 65 B) 125 C) 145 D) 185 E) 235

4. Güneş doğudan doğar ve ufuk düzleminde yüksel-
meye başlar. Güneşin en yüksek konumuna ulaştığı 
tepe noktasında saat 12.00 olup Güneş ışınları yere 
dik açı ile ulaşır. Bu saatten sonra Güneş ufuk düz-
leminde alçalarak batıdan batar.

13.00

14.0015.00

16.00

17.00

18.00 06.00

07.00
08.00

09
.00

10
.0

0

11
.0

0

12
.0

0

OBatı Doğu

O noktasında bulunan bir şehirde saat 06.00 da do-
ğan Güneş her 1 saat eşit açı yapacak şekilde 180° 
açıyı tamamlıyor ve saat 18.00 de batıyor

Buna göre, saat 14.00 te Güneş ışınları yere kaç 
derecelik geniş açı ile ulaşır?

A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 135
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1. B 2. C 3. C 4. D 5. B 6. C 7. A 8. B

5. 
 

Yukarıdaki şekil cetvelini iki defa kullanan Bilge, bir 
kağıda aşağıdaki üçgenleri çizmiş ve bazı açı de-
ğerlerini ölçmüştür.

y

100°

x

y

50°
α

Buna göre, y açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E)60

6. Şekil 1 de verilen ABC üçgeni K ∈ [AB] ve L ∈ [AC] 
olmak üzere KL doğrusu boyunca katlanınca Şekil  
2 deki görünüm elde ediliyor.

A

B C

Şekil  1 Şekil  2

K
L

80°

A'B C

K
L

x y

Buna göre, x ve y açılarının ölçüleri toplamı kaç 
derecedir?

A) 140 B) 150 C) 160 D) 170 E) 180

7. Şekil 1 deki A açısı 40° olan ABC üçgeninde, BCD 
üçgeni BD doğrusu boyunca katlanarak Şekil 2 deki 
BDCı üçgeni elde ediliyor.

A

D

B

C'

A

B
Şekil 1 Şekil 2

C

D

o40

|AD| = |DC| + |CB| olduğuna göre, Şekil 1 deki 

DBC açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 35

8. Şekilde gösterilen sandığın |AB| uzunluğundaki ka-
pağı 90° açık iken serbest bırakıldığında hızla ka-
panmaması için bir sistem geliştirilmiştir.

A

B A'

Bu sistemde, kapak 90° açık iken belli bir süreye 
kadar saniyede 3°, sonrasında ise saniyede 2° açı 
ile ok yönünde kapanmakta ve tamamen kapanma-
sı 37 saniye sürmektedir.

Buna göre, kaçıncı saniye sonunda kapak BAı 

doğrusu ile 36° lik açı yapar?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22
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1. 

22 m
18 m

15 m

Bir sitede aynı plana göre yapılmış eşit kat aralıklı  
22 metre yüksekliğindeki iki apartman arasında 15 
metre mesafe bulunmaktadır. Bu apartmanlardan 
şekildeki gibi iki evin arasına bir internet kablosu 
çekilmek isteniyor.

Buna göre, kablonun şekilde görünen uzunluğu 
en az kaç metredir?

A) 16  B) 17  C) 18  D) 20  E) 25

2. 

13
15

Şekil 1

A

B C

|AB| = 13 birim
|AC| = 15 birim

Şekil 1 deki ABC üçgeninde AB kenarı ok yönünde 
katlandığında Şekil 2 deki görüntü elde ediliyor.

13

4

15

Şekil 2

A

BıD C

Buna göre, Şekil 1 deki BC kenarının uzunluğu 
kaç birimdir?

A) 9 B) 13 C) 14 D) 18 E) 28

3. iş yeri

20

30

40

50

Şekilde Serkan' ın aracıyla iş yerine giderken yatay 
ve düşey doğrultuda kullandığı yolların uzunluğu 
metre cinsinden verilmiştir.

Buna göre, Serkan' ın iş yerine olan uzaklığı kuş 
uçuşu kaç metredir?

A) 120 B) 110 C) 100 D) 90 E) 80

4. Şekilde yere dik konumlu ağaca tırmanmak ama-
cıyla aynı merdiveni kullanan Hasan ile Hüseyin' in 
merdiveni kullandıkları konumlar verilmiştir.

Hasan
Hüseyin

4 m

3 
m

3 m

Buna göre, Hasan'ın merdiveni dayadığı ilk nok-
tanın yere olan uzaklığı kaç metredir?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
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1. B 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. D 8. D

5. Bir postacı genişliği 6 metre olan bir yolda evleri tek 
tek  dolaşarak mektupları adreslerine teslim etmek-
tedir. Postacının sırasıyla uğradığı evler ABC dik 
üçgeninin köşeleri olan A, B ve C noktaları olarak 
şekilde işaretlenmiştir.

A

B

C

.

6 m 

Şekildeki A ve C noktaları arasındaki uzaklık 15 
metre olduğuna göre, B ve C noktaları arasında-
ki mesafe kaç metre olabilir?

A) 2 10  B) 3 5  C) 4 3

                 D) 5 2  E) 3 6

6. Aşağıda, kenar uzunlukları 7 birim ve 17 birim olan 
iki eş dikdörtgen, kenarları çakışacak şekilde yan 
yana konulmuştur.

A

B

Buna göre, A ile B köşeleri arasındaki  uzaklık 
kaç birimdir?

A) 24 B) 17 2  C) 26
             D) 24 2  E) 30

7. 

A

B
B

A

Duvar Duvar

Şekil 1 Şekil 2

A

Duvar

Şekil 

B

A

Duvar

Şe

C D C D

|AB| uzunluğundaki bir çubuğun B köşesi; Şekil 1 
de altı, Şekil 2 de beş özdeş bloğun uç noktasına 
konulmuştur. Bloklar dikdörtgen şeklinde olup yük-
seklikleri 4' er birimdir.

Şekil 2 de A köşesi Şekil 1 e göre duvara 8 birim 
daha yakındır. Buna göre, çubuğun boyu kaç bi-
rimdir?

A) 15  B) 17  C) 20  D) 25  E) 30

8.  

.

.

A B

N
eh

ir

C

A

Bir çiftçi A noktasındaki evinden etrafı seyrederken 
tarlasında yangın çıktığını fark edip evden boş bir 
kova alıyor. Kova ile nehirden üç kova su taşıyıp 
yangını tamamen söndürüyor.

|AB| = 12 m, |BC| = 24 m ve yangının nehre uzak-
lığı 6 m olduğuna göre, çiftçi en az kaç metre 
yürüyerek yangını söndürmüştür?

A) 36  B) 42  C) 48  D) 54  E) 90
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1. Aralarında 6 birim mesafe bulunan dikdörtgen bi-
çimindeki yere dik iki beton bloktan sağdaki blok, 
soldaki bloğun üzerine devrildiğinde A ve B köşeleri 
arasındaki uzaklık 1 birim oluyor.

A

B

6 birim

Devrilmeden önce A ve B köşeleri arasında-
ki uzaklık 3 5  birim olduğuna göre, bu beton 
bloklardan kısa olanının boyu kaç birimdir?

A) 6  B) 8  C) 9  D) 10  E) 12

2. Şekil 1 de üç ayrıtının boyutları verilen ve tüm yü-
zeyleri dikdörtgen olan bir dolap, Şekil 2 de ise bu 
dolabın kapaklarının açık halinin üstten görünümü 
verilmiştir.

A B

CD
28 cm

120 cm

A B

CD

Üstten görünüm

Şekil 1 Şekil 2

kapakK L

Şekil 2 de K ile D noktaları arasındaki mesafe 
80 cm olduğuna göre, eşit uzunluktaki dolap 
kapaklarının uç noktaları olan K ile L noktaları 
arasındaki uzaklık kaç cm dir?

A) 180  B) 192  C) 196  D) 208  E) 216

3. Bir evin ön tarafına basamak genişliği 40 cm olan 
altı özdeş basamaklı bir merdiven yapılmıştır. Mer-
divenin sağlamlığını arttırmak için de C noktasından 
yere dik gelecek şekilde bir destek yapılacaktır.

A 

B 

C 

40 cm

|AB| = 3 metre olduğuna göre, yapılacak desteğin 
uzunluğu kaç cm olmalıdır?

A) 80  B) 90  C) 100  D) 120  E) 150

4. A

B C

D

E

Şekil 1 Şekil 2

.

C'

A

B

D

E6

2

K

L

|AD| = 2 birim, |BE| = 6 birim olan ABC dik üçgeni 
şeklindeki bir kağıt, D ∈ [AC] ve E ∈ [BC] olmak 
üzere |CD| = |CE| olacak şekilde DE doğrusu bo-
yunca Şekil 2 deki gibi katlanıyor.

E, Cı ve D köşelerinin sırasıyla [BK], [KL] ve [LA] 
doğru parçalarının orta noktalarına olan uzaklık-
ları toplamı 10 birim olduğuna göre, |EC| uzunlu-
ğu kaç birimdir?

A) 6  B) 8  C) 10  D) 12  E) 15
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1. B 2. E 3. B 4. C 5. D 6. B 7. D 8. E

5. Peri, Rana, Sami, Tuna, Utku ve Ülkü birim karelere 
ayırdıkları düz bir zeminde "UZAKLAŞ" adını ver-
dikleri bir oyun oynamaktadırlar. Oyunun kuralları 
aşağıda verilmiştir.

Bir kişi ebedir ve diğerleri ebenin etrafında el ele •	
tutuşarak bir çember oluşturuyorlar.
Ebe "başlıyorum" dedikten sonra herkesin hızla •	
ebeden uzaklaşması gerekir.
Ebe başlıyorum dedikten sonra ağır ağır 1'den •	
5' e kadar sayar.
Sayma işlemi bitince Ebe bitti der ve her oyuncu •	
bulunduğu yerde sabit kalır.
Ebeye en yakın olan kişi yeni ebe olur.•	

Peri

Utku

Ülkü

Tuna

Sami
Rana

Peri'nin ebe olduğu bir oyunda diğer oyuncula-
rın sabit kaldığı durum yukarıdaki gibi olduğuna 
göre, yeni ebe kim olmalıdır?

A) Rana B) Sami C) Tuna
               D) Utku E) Ülkü

6.  |AB| = 34 cm, |AC| = 20 cm, |BC| =  42 cm olan Şekil  
1 deki ABC üçgeni, KLMN dikdörtgeninin kenarları 
boyunca dikdörtgen üzerine katlandığında A, B ve C 
köşeleri P noktasında çakışmaktadır.

A

B CK

Şekil 1 Şekil 2

L

MN

K L

MN

P

Yukarıda verilenlere göre, |KP| – |PL| farkı kaç 
cm dir?

A) 8  B) 9  C) 10  D) 12  E) 15

7. Bir öğrencinin yapboz parçalarını birbirine uygun 
duruma getirerek aşağıdaki dik üçgen resmini ta-
mamlaması gerekmektedir.

A

B CD E

|AC| = 15 birim , |AB| = 9 birim
|BD| = 5 birim, |EC| = 4 birim 

Yukarıda verilenlere göre, üzerlerinde uzunluk-
ları yazılı olan eksik parça aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) B) C)

D) E)

4 4 4

3 3

8. Her yerde derinliği aynı olan bir havuzun derinliğini 
ölçmek isteyen bir adam, uzunluğunu bilmediği düz 
bir demir çubuğu Şekil 1 deki gibi yere dik olarak 
havuzun dibine uzatmış ve çubuğun suyun üstünde 
kalan kısmının kendi boyu kadar olduğunu görmüş-
tür.

4,5 metre

Şekil 1 Şekil 2

Çubuğu Şekil 2 deki gibi tam karşısına uzattığında 
ise çubuğun bir ucunun havuzun köşesinde diğer 
ucunun su yüzeyinde yan duvara dayalı olduğunu 
görüyor.

Adamın boyu 1,5 metre, havuzun genişliği 4,5 
metre olduğuna göre, havuzun derinliği kaç met-
redir?

A) 4  B) 4,5  C) 5  D) 5,5  E) 6
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1. ABC dik üçgeni şeklindeki bir kağıt, Şekil 1 deki gibi 
B köşesi C köşesi ile çakışacak şekilde katlanıp  
tekrar açılıyor ve oluşan katlama izinin D noktası ile 
A köşesi Şekil  2 deki gibi birleştiriliyor.

A

B CC

Aı

DD

EE

.
A

A

B

B

C

Şekil 1 Şekil  2

Şekil 2 de ADE açısının ölçüsü 20° olduğuna 
göre, ABC açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 35  B) 40  C) 50  D) 55  E) 60

2. ABC dik üçgeni şeklindeki kağıt, [AC]’ nin orta nok-
tası ile B köşesini birleştiren doğru boyunca katlan-
dığında üst üste gelen bölge ikizkenar üçgen olu-
yor.

A

B C

A

B

C'

x

Buna göre, şekilde gösterilen x açısının ölçüsü 
kaç derecedir?

A) 105  B) 108  C) 112,5  D) 118  E)120

3.  Şekilde verilen dikdörtgen biçimindeki [AB] tahta 
parçası K ve L noktalarından kesilip üç dikdörtgene 
ayrılıyor. Daha sonra kesilen parçalar A ve B nokta-
ları çakışacak biçimde sabitleniyor.

A

K L

B

K L

AB

x

AK ve BL parçalarının [KL] tahta parçası üzerin-
deki dik izdüşüm uzunlukları sırasıyla 6 birim 
ve 2 birim olduğuna göre, şekilde gösterilen x 
açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 15  B) 20  C) 30  D) 45  E) 60

4. Bir matematik öğretmeni üçgende açılar konusunu 
anlatırken, aynı renkte olanlar özdeş olmak üzere 
10 adet ahşap çubuğu uç uca eklemiş ve bir açısı 
44° olan Şekil 1 deki üçgeni oluşturmuştur.

y

44°

Şekil 1 Şekil 2

x

Öğretmen Şekil 1 de gösterilen x açısının ölçü-
sünü hesapladıktan sonra Şekil 2 deki beş ahşap 
çubuğun yerini sabit tutup diğerlerinin yerine mavi 
çubuğun yerleştirmiş ve y açısının ölçüsünü hesap-
lamıştır.

Buna göre, x ve y açılarının toplamı kaç derece-
dir?

A) 90  B) 96  C) 102  D) 108  E) 112
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1. D 2. B 3. C 4. C 5. B 6. C 7. C 8. D

5. Tüm dijital görüntülerin kare şeklindeki en küçük 
parçalarına piksel denir. 

 

A

Yukarıda piksel şeklinde verilen bir balığın göz 
kısmını oluşturan pembe renkli pikselin köşe 
noktalarından birisinin A noktasına olan uzaklığı 
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 5  B) 7  C) 8

              D) 10  E) 13

6. Aşağıda, dik kenarlarından birisi diğerinin iki katı 
olan dik üçgen biçimindeki 4 eş kağıt parçası ile 
elde edilmiş bir karenin adımları gösterilmiştir.

.

Başlangıç 1.  Adım

.

.

.

1. adımda üçgenler, kenarları çakışacak şekilde bir-
birlerine yapıştırılıyor. 2. adımda ise uç kısımlarda 
bulunan ve dik kenar uzunlukları 2 birim, 4 birim 
olan üçgenler kırmızı işaretli yerlerden kesilip 3. 
adımdaki şekil elde ediliyor.

2
4

2. Adım 3. Adım

4

44

2

2 2

Buna göre, karenin çevresi kaç birimdir?

A) 24  B) 28  C) 32  D) 36  E) 40

7. 

D

A

C

B

Kareli düzlemde çizilen bir taslakta kıyıdaki A nokta-
sına varmak isteyen B, C, D noktalarındaki tekneler 
görülmektedir. 

Buna göre, teknelerin kıyıya uzaklıkları olan XB, 
XC, XD  arasındaki ilişki nedir?

A) XD < XC < XB B) XC < XD < XB 

C) XC < XB < XD D) XB < XC < XD

 E) XB < XD < XC 

8. 
A

B

I

C

II

ABC dik üçgeni

A noktası etrafında I numaralı ok yönünde 60° •	
döndürüldüğünde B noktasının bulunduğu kö-
şenin yer değiştirmesi 4 birim

A noktası etrafında II numaralı ok yönünde 120° •	
döndürüldüğünde C noktasının bulunduğu kö-
şenin yer değiştirmesi 8 3  birim oluşor.

Buna göre, ABC üçgeninin hipotenüs uzunluğu 
kaç birimdir?

A) 2 17  B) 6 2  C) 2 19

                D) 4 5  E) 3 10
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1. 

Yukarıda uzunluğu 12 birim olan eşit bölmeli çubuk 
iki noktasından bükülerek aşağıdaki şekil oluşturu-
luyor.

Çubukların oluşturduğu üçgeninin en kısa yük-
sekliği kaç birimdir?

A) 1,2 B) 1,5 C) 1,8
                  D) 2,1 E) 2,4

2. Bilgi: a ve b gerçel sayıları için

 a2 – b2 = (a – b) . (a + b) 

bağıntısı mevcuttur.

A

B 35

37

C

ABC dik üçgen

AB ⊥ BC

|AC| = 37 cm

|CB| = 35 cm

Buna göre, |AB| uzunluğunu yukarıda verilen 
bilgiyi kullanarak bulan birinin vereceği doğru 
cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 18

3. ABCD dörtgeni şeklindeki bir tarlanın B köşesinde 
bulunan Ahmet, DC kenarına paralel olacak şekilde, 
|AD| kenarının orta noktası olan E noktasına kadar 
yürüyecektir.

C

D

A B

E

AB ⊥ BC

|DC| = 12 m

|BC| = 12 m

|AB| = 16 m

Buna göre, Ahmet’in yürümesi gereken mesafe 
kaç metredir?

A)8  B) 12  C) 15  D) 16  E) 20

4. Ezgi "KAREKÖKLÜ SAYILARIN SALYANGOZ KA-
BUĞUNDA SAKLI OLDUĞU VE BURADAN KARE-
KÖKLÜ SAYI CETVELİ OLUŞTURULMASI" adlı 
proje ödevi için dik kenarları 1 birim olan ikizkenar 
dik üçgenin hipotenüsü üzerine bir kenarı 1 birim 
olan farklı bir dik üçgen yapıştırarak aşağıdaki şekli 
oluşturuyor.

1

1

1

1

1

1
11

1

1

1

1

1

1
1

1

Buna göre, Ezgi'nin çizdiği en son dik üçgenin 
hipotenüs uzunluğu kaç birimdir?

A) 14  B) 15  C) 4

               D) 17  E) 3 2
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1. E 2. A 3. D 4. C 5. E 6. E 7. A 8. E

5. A

B C

A

B C

M

5 4

K L

M

K L

Şekildeki kartondan KL // BC olacak şekilde kesilen 
ABC ve KLM üçgenleri doğrultuları değişmeyecek 
şekilde aşağıdaki gibi birleştiriliyor.

    K ∈ [AB]
    L ∈ [AC]

Buna göre, |KL| uzunluğu kaç birimdir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

6. A

B

3

K

L M

|KM| = 3 m  ,  |BL| = 4|LM| ,  m(KBM) = m(LKM)

Bir deney düzeneğinde yere dik konumlu AB  çu-
buğu B noktası sabit kalacak şekilde ok yönünde 
devrildiğinde A noktası KLM dik üçgeni şeklindeki 
engelin K noktasına çarparak duruyor.

Buna göre, AB çubuğunun boyu kaç metredir?

A) 3 2  B) 2 6  C) 5

              D) 4 2  E) 6

7. Yunus Kaptan, gece teknesi ile balık avına çıkmış, 
kıyıdan biraz uzaklaştıktan sonra ağlarını denize bı-
rakmış ve aynı noktada balık tuttuktan sonra tekrar 
kıyıya çıkmıştır.
Teknenin gidiş ve dönüşte aldığı yol, şekilde ABC 
üçgeninin [AB] ve [BC] kenarları olarak işaretlen-
miştir.

KıyıA

B

C

Yunus Kaptan karanlıkta balık avına çıktığından 
teknenin pusulası ile yönünü tayin etmiş, A' dan B' 
ye ve B' den C' ye ilerlerken pusulanın daima kuzeyi 
gösteren ibresi ile izlediği yol arasındaki açıları aşa-
ğıdaki şekilde gözlemlemiştir.

A

B

K
uzey

15°

B

C

Ku
ze

y

150°

|AB| gidiş yolu 50 6  metre olduğuna göre, Yu-
nus Kaptan A dan kaç metre ilerideki C nokta-
sından kıyıya çıkmıştır?

A) 100 B) 50 2  C) 50 3

                   D) 50 6  E) 50

8. 
A B

Kerem, şekildeki teli iki noktasından bükerek A ve B 
noktalarını birleştirdiğinde bir kenarı 8 cm ve diğer 
kenarları tam sayı olan bir dik üçgen elde ediyor.

Buna göre, Kerem'in sahip olduğu bu telin uzun-
luğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 36 B) 30 C) 25 D) 12 E) 40
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1. Tanım: Kenar uzunlukları birer tam sayı olan bir dik 
üçgenin bir dik kenarı asal sayı olduğunda, diğer 
dik kenar ile hipotenüs ardışık sayılar olur.

11

Verilen tanıma uygun çizilen yukarıdaki üçgenin 
çevresi kaç birimdir?

A) 108 B) 112 C) 124 D) 132 E) 137

2. 
A

D E

B C

Birim kareli düzlemde çizilen ABC üçgeninin ke-
narları üzerinde bulunan D ve E noktaları arasın-
daki uzaklık kaç birimdir?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

3. Bir alışveriş sepetinin üstüne, boyu sepetin  |AD|  
uzunluğu kadar olan bir oyuncak ayı yerleştiriyor. 

A

B C

D

AB ⊥ BC

BC ⊥ CD

|AB| = 110 cm, |BC| = 120 cm, |CD| = 60 cm dir.

Verilenlere göre, oyuncak ayının boyu kaç 
cm'dir?

A) 100 B) 120 C) 130 D) 150 E) 170

4. Hızları sırası ile 2V ve 3V olan iki koşucu ABC dik 
üçgeni şeklinde yapılmış parkurun, A köşesinden 
belirtilen yönlerde aynı anda koşmaya başlıyor.

.

A B

C

.

2V

3V

Şekildeki parkurda |AC| = 150 metre, |AB| = 200 
metre olduğuna göre, iki koşucunun ilk kez kar-
şılaştıkları noktanın A köşesine uzaklığı kaç 
metredir?

A) 75  B) 80  C) 90  D) 100  E) 120
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1. D 2. C 3. C 4. E 5. B 6. D 7. D 8. D

5. 

12

6

→ → → →

→→→→

12

Yukarıda verilen parçalar üstten görünümü dik üç-
gen olan bir masanın montajdan önceki görüntü-
südür. Çevreleri eşit uzunlukta olan bu parçalar ok 
yönünde montajlanarak aşağıdaki masayı oluşturu-
yorlar.

Verilen uzunluklar birim cinsinden olduğuna 
göre, masanın üst yüzeyinin hipotenüs uzunlu-
ğu kaç birimdir?

A) 13 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20

6. Şekilde bir ucu yerde, diğer ucu yere dik konumlu 
duvar üzerinde bulunan bir çubuğun duvara dayalı 
ucu 10 cm aşağı kaydığında çubuğun yer değiştir-
mesi boyalı bölge ile gösterilmiştir.

10

30

30

Duvar

Yer

Buna göre, boyalı bölgelerin çevrelerinin topla-
mı kaç cm' dir?

A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130

7. 20 cm uzunluğundaki üç eş kitap bir kitaplığın rafına 
üst üste gelecek biçimde dizildiğinde bir anlık görün-
tüleri şekildeki gibi olmuştur.

4 cm

10 cm

3 cm

20 cm

A
B

Buna göre, A ile B noktaları arasındaki uzaklık 
kaç santimetredir?

A) 5 B) 4 2  C) 2 10

             D) 3 5  E) 5 2

8. Emine Teyze, bahçesinin bir bölümüne şekilde öl-
çümleri verilen dik üçgen şeklindeki bir bölge ayırıp 
bu bölgenin bazı noktalarına çiçek ekmiştir.

9 cm 16 cm

Çiçek ekilen kısmın düzlemsel olduğu bilindiği-
ne göre iki çiçek arasındaki uzaklık aşağıdakiler-
den hangisi olamaz?

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com



İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGEN 01

45

1. 

70°

x

Şekilde aynı renkli dikdörtgenler birer eş dik-
dörtgen olduğuna göre, x açısının derece cin-
sinden ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 60° B) 70° C) 80° D) 90°     E) 100°

2. 

12
12

5 5

Yukarıdaki dik üçgenler iki farklı şekilde birleştirile-
rek aşağıdaki üçgenler oluşturuluyor.

5 5

1212

Oluşturulan bu üçgenlerin çevrelerinin oranı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 
12
5

 B) 
13
25

 C) 
12
13

              D) 
13
18

 E) 
18
25

3. Özdeş karelerden oluşan zemindeki boyalı bölgenin 
içerisinden  bir ikizkenar dik üçgen ile bir dikdörtgen 
çıkarılarak ok işareti oluşturulmuştur.

Çıkarılan ok işaretinin alanı 24 birimkare oldu-
ğuna göre, geriye kalan boyalı bölgenin alanı 
kaç birimkaredir?

A) 36 B) 40 C) 48 D) 54 E) 60

4. Hava ortamından cam prizmaya gelen beyaz ışık 
kırılmaya uğrar ve doğrultusu değişerek yedi fark-
lı renge ayrılır. Güneş ışığını oluşturan yedi farklı 
renkteki ışığın frekansları birbirinden farklı olduğu 
için her renk farklı oranda kırılır.

Perde

.

.

A

B C

Kırmızı
Turuncu
Sarı
Yeşil
Mavi
Lacivert
Mor

Beyaz ışık

Cam prizma

Bir kesiti, ABC eşkenar üçgeni şeklindeki cam priz-
maya beyaz ışık yollandığında, kırmızı ışık prizma-
dan çıkmadan önce AC kenarı ile 90° lik açı, mor 
ışık prizmaya girdikten sonra AB kenarı ile 90° lik 
açı yaparak kırılmıştır.

Ardışık herhangi iki rengin prizma içerisinde 
iken aralarında a kadar açı oluştuğuna göre, a 
açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12
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1. E 2. E 3. C 4. D 5. E 6. B 7. D 8. B

5. 

Bir şirket, ikizkenar üçgen ve kare şeklinde mıkna-
tıslı lego oyuncak tasarlamış ve bu setten alan bir 
çocuk aşağıdaki figürü oluşturmuştur.

Oluşturulan figürün çevresi 32 cm ve ikizkenar 
üçgenin eşit kollarından birisinin uzunluğu, taban 
uzunluğundan 1 cm daha kısadır.

Verilenlere göre, figürdeki üçgenlerin birbirine 
en uzak iki noktası arasındaki uzaklık kaç cm 
dir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

6. Çevresi 20 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir kar-
ton, şekilde gösterilen yerlerden kesilerek her biri eş 
ikizkenar dik üçgen olan 12 parçaya ayrılıyor. Daha 
sonra bu parçalar şekildeki gibi birleştirilip S harfi 
oluşturuluyor.

Buna göre, oluşan S harfinin çevresi başlangıç-
taki dikdörtgenin çevresinden kaç birim fazla-
dır?

A) –4 2 1_ i B) –4 2 2 1_ i

C) –8 2 2 1_ i D) 4 2 1+_ i  

                  E) 4 2 2 1+_ i

7. Bir masanın üzerinde, 4 adet özdeş sarı, 3 adet öz-
deş yeşil ve 2 adet özdeş mavi olmak üzere 9 adet 
üçgen şeklinde tahta parçası ve tabanı eşkenar üç-
gen olan üstü açık bir kutu bulunmaktadır.

Aynı renkli üçgenler kenarları üst üste gelmeyecek 
ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde kutunun 
içerisine yatay olarak yerleştirildiğinde üçgenler ku-
tuya tam olarak sığmaktadırlar.

Bir mavi renkli üçgenin çevresi bir sarı renkli 
üçgenin çevresinden 6 3  birim fazla olduğuna 
göre, yeşil renkli üçgenin alanı kaç birimkare-
dir?

A) 3 3  B) 6 3  C) 12
                D) 12 3  E) 24

8. 

A

C

B

E

D

2α

α

A) 
2
1

 B) 
3
1

 C) 
3
2

 D) 
4
1

 E) 
4
3

|AC| = |AB|
|CD| = |DA|

?
EB

CE
=

Ali Öğretmenin tahtaya yazmış olduğu soruya 
öğrencilerin vermeleri gereken doğru cevap şık-
kı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A B) B C) C D) D E) E
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02

1. A

CB E

D

|AD| = |DB|
|CD| = |CE|

Nesrin, ABC eşkenar üçgeni şeklindeki el işi kağı-
dından DCE üçgenini elde etmek amacıyla kağıdı 
DE ve CD doğruları boyunca kesiyor.

Buna göre, kesim doğrularının CB kenarı ile yap-
tıkları dar açıların ölçülerinin toplamı kaç dere-
cedir?

A) 105 B) 90 C) 75 C) 120 E) 135

2. A

CB

Çevresi 18 birim olan şekildeki ABC eşkenar üçgeni 
A noktası etrafında ok yönünde 30° döndürülerek 
ABıCı üçgeni elde ediliyor.

Buna göre, |BCı| uzunluğu kaç birimdir?

A) 6 B) 6 2  C) 6 3  D) 12 E) 18

3. A

D

E

F

C

8

8

5

5B

ABC eşkenar üçgen

|AD| = |BE| = 5 birim

|AF| = |CE| = 8 birim

Üçgen şeklindeki yürüyüş parkurunun D noktasında 
bulunan Kaan ve Tolga için

Kaan, ABC üçgeninin kenarları boyunca•	

Tolga, DEF üçgeninin kenarları boyunca bir tur •	
atıyorlar.

Buna göre, Kaan Tolga'dan kaç birim fazla yü-
rümüştür?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

Bilgi: Düzgün altıgen altı adet eşkenar üçgenden 
oluşur.

4.

Çevresi 12 birim olan düzgün altıgen içindeki her 
üçgen, bir kenarı altıgenin kenarı ile çakışık olan 
kenarına göre yansıtılıyor.

Buna göre, yeni oluşan şeklin çevresi kaç birim-
dir?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48
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1. A 2. B 3. D 4. C 5. A 6. E 7. D 8. B

5. Aşağıda bir tahterevallinin K ucu yere değdiği anda 
yapılan bazı ölçümler verilmiştir.

 

α 2α

A

BK

L

A

160 cm100 cm C

ABC ikizkenar üçgeni şeklindeki desteğin tepe nok-
tası olan A noktası türdeş KL çubuğunun orta nok-
tasıdır.

Buna göre, KL çubuğunun uzunluğu kaç santi-
metredir?

A) 120 10  B) 300 C) 90 100

                   D) 240 E) 60 10

6. Teknik resim dersinde kullanılan eşkenar üçgen 
şablonunun üzerinde beş adet eşkenar üçgen bu-
lunmaktadır. Bu üçgenlerin kenar uzunlukları sıra-
sıyla, şablonun bir kenar uzunluğunun %50, %40, 
%30, %20 ve %10 u kadardır.

A

B

Bir öğrenci bu şablonu kullanarak şablondaki beş 
üçgeni, tabanları doğrusal olacak şekilde yan yana 
bir kağıda çiziyor. Daha sonra şekilde gösterilen A 
ve B köşelerini işaretleyip bu noktalar arasındaki 
uzunluğu ölçüyor.

Buna göre, A ve B noktaları arasındaki uzunlu-
ğun şablonun bir kenarının uzunluğuna oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
4

3
 B) 

5

4
 C) 

2

3

                D) 
2

5
 E) 

2

7

7. Şekil 1 de verilen ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt, 
C köşesi ile B köşesi çakışacak şekilde katlandığın-
da Şekil 2 deki gibi |AB| = |BD| olduğu görülüyor.

A

B C

A

B

D

Şekil 1 Şekil 2

ABC üçgeninde B köşesindeki açının ölçüsü 75° 
olduğuna göre, C köşesindeki açının ölçüsü kaç 
derecedir?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

8. Bir öğretmen, ABC eşkenar üçgeninin içindeki öz-
deş eşkenar üçgenleri boyayarak şekildeki gibi Y 
harfini bir kağıda resmetmiştir.

A

B C

ABC eşkenar üçgeninin alanı 96 birimkare oldu-
ğuna göre, boyalı bölgenin alanı kaç birimkare-
dir?

A) 7 B) 14 C) 21 D) 28 E) 42
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1. Çeşitkenar üçgen şeklindeki bir kağıdın yardımcı 
elemanlarının bulunması ile ilgili olarak;

I. AB kenarı, BC kenarı ile çakışacak şekilde kat-
lanıp kağıt tekrar açıldığında, oluşan BD katla-
ma çizgisi üçgenin B köşesine ait açıortay doğ-
rusudur.

A

B C B C

A

B C

DD

A'

II. B köşesi, BC kenarı üzerine gelecek şekilde 
katlanıp kağıt tekrar açıldığında, oluşan AH kat-
lama çizgisi üçgenin A köşesine ait yükseklik 
doğrusudur.

A

B C

A

C

A

B CB'H H
.

III. B köşesi, C köşesi üzerine gelecek şekilde kat-
lanıp kağıt tekrar açıldığında, oluşan ED katla-
ma çizgisi [BC] kenarına ait kenar orta dikme 
doğrusudur.

A

B C

A

B CCD

A'

D

E

.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
           D) I ve III                   E) I, II ve III

2. 
A

K
L
M
N
P

B
C

Yukarıdaki birim kareli zeminde  verilen ABC 
üçgeninin [AC] kenarına ait kenarortay doğrusu 
hangi noktadan geçer?

A) K B) L C) M D) N E) P

3. A

B C

L

F

M D
E K

C'

B'

Yukarıdaki ABC üçgeninde;

BCD üçgeninin BD doğrusuna göre yansıması •	
BCıD üçgenidir.

BCE üçgeninin CE doğrusuna göre yansıması •	

BıCE üçgenidir.

Buna göre, ABC üçgeninin diklik merkezi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) F B) K C) L D) M E) A

4. 
A

B

C

Birim kareli zeminde verilen şekildeki üçgenle ilgili;

I. A noktası üçgenin diklik merkezidir.

II. B noktası üçgensel bölgenin ağırlık merkezidir.

III. C noktası üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim 

noktasıdır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

           D) II ve III                   E) I, II ve III
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1. E 2. C 3. A 4. E 5. D 6. E 7. C 8. A

5. 

L

O

B C

A

K

Yukarıdaki ABC üçgeni şeklindeki kağıdın köşeleri-
ne eşit uzaklıkta bulunan O noktası belirleniyor. O 
noktasından AB ve BC ye indirilen dikmeler bu ke-
narları sırasıyla K ve L noktalarında kesiyor. Kağıt 
KL doğrusu boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor.

L C

O

A

K

LB

K

Bu parçaların çevrelerinin farkı 12 birim olduğu-
na göre,  |KL|  uzunluğu kaç birimdir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

6. Tanım: Bir üçgenin yükseklik uzunlukları bir nok-
tada kesişir. Bu noktaya üçgenin diklik merkezi 
denir.

A

B F

KE D

C

Yukarıdaki yükseklik uzunlukları çizilen ABC üç-
genindeki A, B, C, D, E, F ve K noktalarından kaç 
tanesi herhangi bir üçgenin diklik merkezidir?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7

7. Bir karton, üçgen şeklinde kesilip köşelerine A, B, C 
harfleri verildikten sonra [AB] ve [AC] kenarları ça-
kışacak şekilde katlanıyor. Karton tekrar açılıp bu 
sefer [AB] ve [BC] kenarları çakışacak şekilde katla-
nıyor.
Bu katlamalar sonucunda oluşan kat izlerinin 
kesişim noktası için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A)  ABC üçgeninin diklik merkezidir.
B) ABC üçgeninin ağırlık merkezidir.
C) ABC üçgeninin iç açıortaylarının kesim noktası-

dır.
D) ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi-

dir.
E) ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezidir.

8. ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir parke taşının üze-
rinden ağır bir araç geçmesi sonucu parke taşı, AC 
ve EF doğruları boyunca kırılıp şekildeki gibi dört 
parçaya ayrılıyor.

 
A

B F10 20

E D

C

K

FE doğrusu [AC] nın kenar orta dikme doğrusudur.

|BF| = 10 cm
|FC| = 20 cm 

olduğuna göre, |FK| uzunluğu kaç cm dir?

A) 10 B) 12 C) 10 2
                  D) 15 E) 10 3
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1. 

I II III IV V

Şekildeki eş kibrit çöpleriyle oluşturulan üçgen-
de 7 kibrit çöpünün oluşturduğu kenarın açıor-
tay doğrusu, numaralandırılan kibrit uçlarının 
hangisinin üzerinden geçer?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. A

B C

ED

DE // BC
|AB| = 15 birim
|AC| = 12 birim

ABC üçgeninde AB kenarı BC kenarı üzerine ge-
lecek şekilde katlandıktan sonra tekrar eski haline 
getiriliyor. Sonra AC kenarı BC kenarı üzerine ge-
lecek şekilde katlandıktan sonra tekrar eski haline 
getiriliyor. Katlamalar sonucu oluşan  kat izleri DE 
kenarı üzerindeki bir F noktasında kesişiyorlar.

Buna göre, ADE üçgeninin çevre uzunluğu kaç 
birimdir?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 27

3. 

H 40

F
E

60

A

B

D

C

BA ⊥ AC, DE ⊥ AB,  DF ⊥ AC,   DH ⊥ BC
|BH| = 60 m
|HC| = 40 m

Mehmet Amca, ABC üçgeni şeklindeki tarlasının 
çevresine ve tarlanın kenarlarına eşit uzaklıkta bu-
lunan D noktasından kenarlara dik olacak şekilde 
bir sıra tel çekiyor.

Buna göre, Mehmet Amca toplamda kaç metre 
tel kullanmıştır?

A) 60 B) 160 C) 200 D) 240 E) 300

4. 

60° 60°

A

B D C

m(BAD) = 60°  

m(DAC) = 60°  

Şekildeki ABC üçgeninde 
DC

BD
 oranı bilinmek-

tedir. Bu bilgiyle;

I. |AB| : |AD|
II. |AD| : |AC|
III. |AB| : |AC|

oranlarından hangileri bulunur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
             D) II ve III               E) I, II ve III
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1. C 2. E 3. E 4. E 5. A 6. C 7. D 8. A

5. 

97

6

A

K

U

R

Nazcan, yeteri büyüklükteki bir el işi kağıdından K 
ve R noktalarına ait hem iç hem de dış açıortayları 
kesikli çizgilerle belirledikten sonra makasla kesikli 
çizgilerin oluşturduğu uzunlukları kesiyor.

Buna göre, Nazcan' ın kesim sonucu elde ettiği 
KARU dörtgeninin çevresi kaç birimdir?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28

6. 

6

3 3

6
86

Yukarıda verilen üçgen şeklindeki tahtalar, kenarları 
çakışacak şekilde birleştirildiğinde ACD ve AED eş 
üçgenleri elde ediliyor.

A

E

8
6

B
D

C

6

3

Buna göre, ACDE dörtgeninin çevresi kaç birim-
dir?

A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26

7. Bir ağaç dalına şekilde boyutları verilen ABC üçgeni  
şeklinde bir hedef tahtası asılmıştır.

A

B

C

20

24

Bu hedef tahtasına atış yapan bir kişinin hedef 
tahtasını vurduğu bilindiğine göre, vurmuş oldu-
ğu noktanın [AC] kenarına, [AB] kenarından daha 
yakın olma ihtimali kaçtır?

A) 
5
1

 B) 
6
1

 C) 
11
5

                  D) 
11
6

 E) 
6
5

8. Şekildeki ağacın devrilmesini önlemek amacıyla 
yere dik olan AC desteği ile ABC üçgeninin dış açı- 
ortayı olan AD desteği yerleştiriliyor.

 

C

A

B D128

Yapılan bazı ölçümlere göre, AC desteğinin 
uzunluğu kaç birimdir?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12
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1. Aşağıdaki birim kareli zeminde ABC üçgeni çizilmiş-
tir.

A

B C

Şekildeki üçgenin A köşesine ait açıortay doğru-
su çizilirse [BC] kenarı ile yapacağı geniş açının 
ölçüsü kaç derecedir?

A) 105  B) 120  C) 135  D) 140  E) 150

2. Aşağıda  verilen dik üçgen şeklindeki iki ahşap par-
çanın en küçük açıları 15' er derece olup, 
|BC| = 6 birim ve |AC| = |DE|  dir.

 

15° 15°

A

B C

D

E F6

.

.

Bir marangoz yanında ölçü aleti olmadan |DF| uzun-
luğunu hesaplamak istiyor, bunun için [AC] kenarını 
[DE] kenarı ile çakışacak biçimde ahşap parçalarını 
aşağıdaki gibi birbirine yapıştırıyor.

Buna göre, marangozun  bulmak istediği  |DF|  
uzunluğu kaç birimdir?

A) 12  B) 15  C) 18  D) 24  E) 30

3. Bir ABC üçgeninin üç köşesinde bulunan Ali, Büşra 
ve Cem ile ilgili;

A köşesindeki Ali’ nin, B köşesindeki Büşra’ ya •	
olan uzaklığı 10 metre C köşesindeki Cem’ e 
olan uzaklığı 15 metredir.
Büşra ile Cem arasında 20 metre mesafe var-•	
dır.

A

B C

Ali, [AB] ve [AC] kenarlarına daima eşit olacak 
şekilde koşmaya başlarsa, [BC] kenarına ulaştığı 
anda Cem’ e olan uzaklığı, Büşra’ ya olan uzaklı-
ğından kaç metre fazla olur?

A) 3  B) 4  C) 5  D) 6  E) 8

4. ABC üçgeni şeklindeki kağıt, [BC] üzerinde C köşe-
sinden 12 birim uzaklıkta bir D noktası işaretlenerek 
[AD] boyunca katlandığında C noktası AB doğrusu 
üzerindeki Cı noktasına gelmektedir.

A

CDB

A

D

C'

B

|AB| = 20 birim, |AC| = 24 birim olduğuna göre, 
katlama sonucu oluşan BCıD üçgeninin çevresi 
kaç birimdir?

A) 26  B) 28  C) 30  D) 32  E) 36

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com



54

1. C 2. D 3. B 4. A 5. D 6. B 7. D 8. D

5. GeoGebra, matematik ve geometriyi öğrenme ve 
öğretme amacıyla kullanılan bir bilgisayar programı-
dır. GeoGebra programında aşağıdaki ABC üçgeni 
çizilmiş ve program yardımı ile b ve a açılarının ora-
nının 2 olduğu hesaplanmıştır.

α β

6

β
α

= 2

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

A

B

O

C

x

y

D

BC // Ox

Şekilde verilenlere göre, |DC| uzunluğunu 6 bi-
rim hesaplayan program |AD| uzunluğunu kaç 
birim olarak hesaplar?

A) 12  B) 18  C) 24  D) 30  E) 36

6. ABCD dörtgeni şeklindeki kartonun  [BC] ve [CD] 
kenarları üzerinde sırasıyla E ve F noktaları alınıyor. 
ABE üçgeni  AE doğrusu, AFD üçgeni AF doğrusu 
boyunca katlandığında [AB] ve [AD] kenarları AC 
doğrusu üzerinde çakışıyor.

A

B

C

D

E F

A

Şekil 2Şekil 1

C

E F

x

60°

Şekil 1  deki  B ve D açıları bütünler ve EAF açı-
sının ölçüsü 60° olduğuna göre, Şekil 2  de gös-
terilen x açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 40  B) 30  C) 25  D) 20  E) 15

7. ABC dik üçgeni biçimindeki özdeş iki kağıttan üstte-
ki, dik olan B köşesi sabit tutularak ok yönünde 45° 
döndürüldüğünde A köşesi [AıCı] kenarının elemanı 
oluyor.

A

B C

C'

A' K

Yukarıdaki şekilde |KC| uzunluğu 6 birim oldu-
ğuna göre, |AAı| uzunluğu kaç birimdir?

A) 3 2  B) –3 2 3  C) 3 2 3+

             D) –6 2 6  E) 6 2 6+

8. 

36° 36°

yy

x

Yukarıda verilen üçgende  
y
x

 oranına Altın Oran 

denir ve  ϕ  ile gösterilir.

C

A

B D

1

1

36°72°

ABC üçgen
|AB| = 1 birim
|DC| = 1 birim

m(ACB) = 36°  

m(ADB) = 72°  

Buna göre, |BD| uzunluğunun ϕ cinsinden değeri 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ϕ B) ϕ + 1 C) 2ϕ

              D) 
1
{

 E) 
2

{

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com



KENARORTAY 01

55

1. 
A

B C

Yukarıda kareli zeminde verilen ABC üçgeninin 
[BC] kenarına ait kenarortay doğrusu ile yine 
[BC] kenarına ait kenar orta dikme doğrusu ara-
sındaki dar açı kaç derecedir?

A) 15  B) 20  C) 30  D) 45  E) 60

2. 

C

BA
G

Şekildeki düzlemsel golf sahasında A, B, C delikle-
rinin G noktasında bulunan topa uzaklıkları sırasıyla 
6, 8 ve 10 birimdir.

G noktası ABC üçgensel bölgesinin ağırlık mer-
kezi olduğuna göre, A ile B delikleri arasındaki 
uzaklık kaç birimdir?

A) 12 B) 10 C) 2 73
              D) 4 13                    E) 16

3. 

Birim kareli düzlemde verilen kırmızı ve siyah 
renkli kenarlara sahip üçgensel bölgelerin ağır-
lık merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir?

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

4. 

l
lII

lI

l

lI

lII

Halide Hanım yeni aldığı aynayı duvarda I konu-
mundaki yere asıyor. Aynanın yerini beğenmeyince 
aynayı 3 birim aşağı, 4 birim sağa kaydırarak II ko-
numundaki yere asıyor. Aynanın burdaki yerini de 
beğenmeyince aynayı 3 birim sağa, 4 birim yukarı 
kaydırarak III konumundaki yere asıyor.

Buna göre, aynanın ağırlık merkezinin I konu-
mundaki yeri ile III konumundaki yeri arasındaki 
uzaklık kaç birimdir?

A) 7 B) 5 2  C) 8
            D) 7 2                  E) 10
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1. D 2. B 3. D 4. B 5. D 6. C 7. D 8. D

5. Şekildeki  karınca  ABC üçgeni şeklindeki taşın 
ağırlık merkezinde bulunan yemi almak için B nok-
tasından BC doğrusu ile 30° lik açı yaparak hareket 
edip yemi almış, ordanda geldiği yol ile 90° lik açı 
yaparak A noktasına varmıştır. 

 A

B C

G

30°

2  7

G noktası taşın üst yüzeyinin ağırlık merkezidir.

|AB| = 2 7  birim

Buna göre, karıncanın taş yüzeyinde aldığı yo-
lun uzunluğu kaç birimdir?

A) 4 3 2+  B) 2 2 4+  C) 3 3 3+

              D) 2 3 4+               E) 4 2 2+

6. 

C
Şekil 1

B

A

Birim kareli düzlemde verilen Şekil 1 deki ABC üç-
geninde C noktası B noktası ile çakışacak şekilde 
katlanınca Şekil 2 deki ABD üçgeni elde ediliyor.

A

B
Şekil 2

D

Şekil 2  üzerinde hem ABC üçgeninin hem de ABD 
üçgeninin ağırlık merkezleri işaretleniyor.

Buna göre, işaretlenen bu noktalar arasındaki 
uzaklık kaç birimdir?

A) 1 B) 3  C) 2

              D) 5  E) 2 2

7. Yeterli uzunluktaki eğimli yolda, bir kenarı 6 birim 
olan ABC eşkenar üçgeni şeklindeki cisim bir miktar 
aşağı doğru kaydığında Aı ile C noktaları arasındaki 
uzaklık 25 birim oluyor.

 

A

AI

B

BI

C

CI

Buna göre, cismin ağırlık merkezinin yer değiş-
tirmesi kaç birim olmuştur?

A) 22 B) 21 C) 20 D) 19 E) 18

8. 

2

1

3

6

4

5

Şekilde bir voleybol takımının sahadaki dizilimi gös-
terilmiştir. Bu dizilimde,

(1, 2, 5) (1, 3, 6) (2, 4, 6) ve (3, 4, 5) numaralı •	
oyuncular doğrusal olarak dizilmiştir.

2 numaralı oyuncu 1 ve 5 numaralı oyuncuların •	
ortasında bulunmaktadır.

3 numaralı oyuncu 1 ve 6 numaralı oyuncuların •	
ortasında bulunmaktadır.

5 ve 6 numaralı oyuncuların orta noktasına; 4 
numaralı oyuncunun uzaklığı x birim olduğuna 
göre, bu noktaya 1 numaralı oyuncunun uzaklığı 
kaç birimdir?

A) x
2
3

 B) 2x C) x
2
5

 D) 3x E) 4x
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1. Hipotenüs uzunluğu 18 birim olan şekildeki ABC dik 
üçgeni A köşesi etrafında pozitif yönde 120° dön-
dürülünce ABıCı dik üçgeni elde ediliyor.

A

B C

Bı

C'

G

Gı

18

A.

.

B C

G noktası ABC üçgeninin, Gı noktası ABıCı üç-
geninin ağırlık merkezi olduğuna göre, G ve Gı 
noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 3 3  B) 6 C) 9

               D) 6 3  E) 12

2. Gözde Öğretmen, öğrencilerine üçgende ağırlık 
merkezi konusunu anlatmak için bazı materyaller 
hazırlıyor.

.
A

B C
Şekil 1 Şekil 2

.
A

B C

Bunun için kalınlığı her yerde aynı olan ve dik kenar 
uzunlukları 18 cm ve 24 cm olan dik üçgen biçimin-
de bir tahta (Şekil  1) ve başka bir tahtaya sabitlen-
miş bir çivi (Şekil  2) kullanıyor.

Gözde Öğretmen üçgen tahtayı, materyalde den-
gede duracak şekilde çivinin ucuna koyduğun-
da, A köşesinin çivinin denge noktasına uzaklığı 
kaç cm olur?

A) 5  B) 6  C) 8  D) 10  E) 12

3. ABC üçgeni şeklindeki bir tahta,  ağırlık merkezi G 
den geçen ve [BC] kenarına paralel olan bir doğru 
boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor.

Şekil 1 Şekil 2

A

B C

A

B C

D
E

G

Şekil 2 deki parçaların çevreleri birbirine eşit ol-
duğuna göre, ABC üçgeninin çevresi, |BC| taban 
uzunluğunun kaç katıdır?

A) 2  B) 3  C) 4  D) 5  E) 6

4. Şekil 1 de dikdörtgen şeklindeki kağıda ABC dik 
üçgeni çiziliyor. Kağıt ikiye katlandığında bir tarafın-
dan Şekil 2 deki görüntü kalıyor.

A

Şekil 1

B D C

A

Şekil 2

B H

10

3
G

G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi oldu-
ğuna göre, |BH| uzunluğu kaç birimdir?

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7
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1. D 2. D 3. C 4. A 5. D 6. C 7. D 8. D

5. Bir metal atölyesinde, Şekil 1 de açıları verilen ve 
[BC] kenarı 6 birim olan ABC üçgeni biçimindeki  

metal levhalar  D ∈ [AC] olmak üzere  m(ABD) = 90° 
olacak biçiminde kesilerek Şekil 2 deki gibi bir rafın 
yan taraflarına monte ediliyor.

A

B C

Şekil 1 Şekil 2

o105 o50

A

B D6

Buna göre, rafın |AD| uzunluğu kaç birimdir?

A) 8  B) 9  C) 10  D) 12  E) 15

6. Aşağıda birbirlerine dıştan teğet olacak şekilde çizil-
miş eş çemberden üç tanesi pembeye boyanmıştır.

Buna göre, pembe renkli olan çemberlerin mer-
kezlerini köşe kabul eden üçgen çizildiğinde, bu 
üçgenin ağırlık merkezi hangi renkli çemberin 
merkezi olur?

A) Mavi  B) Yeşil  C) Sarı
           D) Turuncu  E) Mor

7. Şekil 1 de alanı 36 birimkare olan ABC üçgeni şek-
lindeki kartonun kenarortayları çizilmiştir. 
Şekil 2 de renkli kısımlar şekildeki gibi birleştirilmiş-
tir.
Şekil 2 deki kartondan D1G ve D2G doğruları bo-
yunca kesilen parçalar atılınca Şekil 3 teki görüntü 
oluşuyor.

A

A

B C

EF G

G

GD

Şekil 1 Şekil 2

Şekil 3

AD1
D2

D1 D2

Buna göre,  D1GD2  şeklindeki üçgen kartonun 
alanı kaç birimkaredir?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 27

8. A

B

C

ABC üçgeni şeklindeki bir karton parçasından üç 
tanesi kullanılarak bir eşkenar üçgen oluşturuyor. 
Oluşan bu eşkenar üçgen, kenarorta noktalarından 
kesilip ortadaki  parça aşağıdaki  gibi üç renge bo-
yanıyor.

Buna göre, kırmızı bölgeli alanın ABC üçgeninin 
alanına oranı kaçtır?

A) 
12
1

 B) 
8
1

 C) 
6
1

                 D) 
4
1

 E) 
3
1
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1. Aşağıda birim kareli kağıda çizilen tangram görül-
mektedir.

S

Y

L

M

K
P

T

Şekildeki harfler bulundukları bölgelerin alan 
değerleri olmak üzere,

M = T•	
K = L•	
P = M•	
Y = S•	
P = T•	

eşitliklerinden kaç tanesi doğrudur?

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

2. Düz ve ağaçlıklı bir alanda kedisini kaybeden Aslı, 
kediyi bulması için babasından yardım istemiş-
tir. Aslı' nın babası kediyi bulmak amacıyla drone 
kullanmıştır. Aşağıdaki şekilde dronenun belirli bir 
yükseklikte aldığı yolların izdüşüm uzunlukları veril-
miştir.

B

A

C D

9

17

12

8

BC ⊥ CD
|AB| = 8 birim
|BC| = 9 birim
|CD| = 12 birim
|DA| = 17 birim

Drone, ABCD kapalı bölgesinde kediyi tespit et-
tiğine göre, dronenun taradığı bölge olan ABCD 
dörtgeninin alanı kaç birimkaredir?

A) 106 B) 114 C) 119 D) 126 E) 135

3. 

Şekilde doğrusal çizgilerle oluşturulan bölgede 
renkli alanlar Sarı = S, Yeşil = Y, Pembe = P olacak 
şekilde kodlanıyor.

Buna göre,

I. Y = P
II. Y + P = S

III. 
P Y S

Y
3

+ +
=

bağıntılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
              D) II ve III               E) I, II ve III

4. A

B

D

C

45°
45°

ABC bir üçgen

A(BDC)  = 12 br2

A(ABD)  = 6 br2

m(ABD) = m(DBC)  = 45° 
olduğuna göre, |DC| uzunluğu kaç birimdir?

Turgay Öğretmen, öğrencilerine tahtaya yazdığı so-
ruyu doğru cevaplandıran kişiyi ödüllendireceğini 
söylüyor.

Buna göre, ödülü kazanmak isteyen bir öğrenci-
nin vermesi gereken doğru cevap aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 4 2  B) 6 C) 2 10
             D) 3 5                    E) 6 2
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1. E 2. B 3. B 4. C 5. C 6. B 7. D 8. D

5. 

12

Amblem tasarlayan Canan, yukarıda dik kenar 
uzunluğu 12 birim olan dik üçgen biçimindeki kar-
tondan altı tanesini bir masa üzerinde aralarında 
boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen 
göründüğü aşağıdaki amblemi elde ediyor.

12
12

Buna göre, bu amblemin kapladığı alan kaç bi-
rimkaredir?

A) 180 B) 200 C) 216 D) 224 E) 240

6. 

Yer

Şekilde bazı ölçümleri verilen üçgen levhalar birbiri-
ne doğru hareket ettirilip yeni bir üçgen oluşması 
sağlanıyor.

Sarı renkli üçgenin alanı 12 birimkare•	

Pembe renkli üçgenin alanı 27 birimkare•	

olduğuna göre, oluşan üçgenin en uzun kenarı 
kaç birimdir?

A) 10 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20

7. 

Şekil 1 Şekil  2

Şekil 1 deki eşkenar üçgen şeklindeki bir kağıt yük-
seklik doğrusu boyunca kesilerek iki parçaya ayrılı-
yor. Bu parçalar Şekil 2 deki gibi üst üste konuldu-
ğunda çakışık bölgenin alanı 2 3  birimkare 
oluyor.

Buna göre, Şekil 1 deki eşkenar üçgenin alanı 
kaç birimkaredir?

A) 4 3  B) 6 3  C) 9 3
             D) 12 3                  E) 16 3

8. 

Şekil 1

Şekil 2

3

15

12

4

Tamer, kahve içerken eli bardağa çarpmış ve kahve 
masa yüzeyine dökülürken dik üçgen şeklindeki pe-
çetenin de bir kısmı ıslanmıştır. (Şekil 2)

Şekilde verilen uzunluklara göre, peçetenin ıs-
lanan kısmının alanı kaç birimkaredir? (Islanan 
peçetenin boyutlarında bir değişiklik olmamıştır.)

A) 32 B) 36 C) 38 D) 42 E) 48
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1. Emine Teyze, bayram 
çöreği için üstten görü-
nümü şekildeki gibi olan 
üçgen hamuru hazırlı-
yor.

Daha sonra bıçakla bu üçgen hamuru birbirlerine ve 
tabana paralel olacak şekilde kesiyor.

I

II

III

3k

l

3k
5k 6k

lllll

5k

I, II ve III numaralı hamurların yüzey alanları sı-
rasıyla S1, S2 ve S3 olduğuna göre, bu alanlar 
arasındaki ilişki nedir?

A) S1 < S2 < S3 B) S1 < S3 < S2

C) S2 < S1 < S3 D) S2 < S3 < S1

                    E) S3 < S2 < S1

2. 

20

16

5

Dikdörtgen şeklindeki fayansın bir kısmı kırılmıştır. 
Buraya tekrar fayans yerleştirmek isteyen usta bazı 
ölçümleri birim cinsinden yapmıştır.

Buna göre, eksik fayans parçasının kapladığı 
alan kaç birimkaredir?

A) 40 B) 42 C) 48 D) 56 E) 63

3. A

B C

D

E

F
A

B C

D

E

Şekil 1 Şekil 2

F 2
4

6

ABC ve DEF eş eşkenar üçgenleri Şekil 1 deki  ko-
numlarında iken, DEF üçgeni biraz aşağı ve sola 
kayınca Şekil 2 deki görünüm oluşmuştur.

DF kenarı BC kenarına paralel olduğuna göre, 
boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birimkare-
dir?

A) 10 3  B) 12 3  C) 14 3

               D) 16 3  E) 18 3

4.  Bilgi:   1 kilometre 6 deniz miline eşittir.       

Haritada görülen Bermuda şeytan üçgeni Atlantik 
Okyanusunda, Amerika' nın Atlantik Okyanusu' na 
açılan güneydoğu sahillerinde yer alan, kuş bakışı 
bakıldığında ise Miami, Bermuda ve Porto Rico sı-
nırları içerisinde kalan eşkenar üçgen şeklinde bir 
alandır.

Bermuda şeytan üçgeninin çevresi 4800 km ol-
duğuna göre, alanı kaç deniz mili karedir?

A) 2 . 5 . . 3310 4 2  B) 2 . . 5 . 3312 2 4

C) 2 . 5 . . 3312 2 2  D) 2 . 5 . . 3312 6 2

 E) 2 . 5 . . 3316 4 2
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1. B 2. D 3. C 4. B 5. C 6. C 7. C 8. E

5. Bir çocuk, uzunlukları 1 birim olan eş kibrit çöplerini  
uç uca ekleyerek aşağıdaki gibi bir şekil yapmaya 
başlıyor.

Buna göre, çocuğun 63 tane kibrit çöpü kullana-
rak yaptığı şeklin uç noktalarını köşe kabul eden 
üçgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 6 3  B) 8 3  C) 9 3

             D) 10 3  E) 12 3

6. 

A

B C

E

D

F

ABC üçgeni, C köşesi etrafında ok yönünde; sarı 
bölgenin alanı mavi bölgenin alanının 1,5 katı olana 
kadar döndürülüyor.

Şekilde |AF| = 4 birim olduğuna göre, |ED| uzun-
luğu kaç birimdir?

A) 8  B) 9  C) 10  D) 12  E) 15

7. 

B

A

C
Şekil 1

B

D E

C

Şekil 2

B

K

Aı

LN

F

C
Şekil 3

M

3h

2h

Yandaki kağıdın bir 
yüzü sarı, diğer yüzü 
kırmızıdır.

Kağıt DE // BC olacak 
şekilde katlanınca
Aı ∈ BC oluyor.
Bu durumda  
|A'F| = 3h
A'F ⊥ DE dir.

Kağıt KL // BC olacak 
şekilde katlanınca Şe-
kil 3 elde ediliyor. 
Bu durumda 
|MN| = 2h
MN ⊥ KL dir.

Buna göre, Şekil 2 de görünen sarı alanlar topla-
mı S1, Şekil 3 te görünen sarı alan S2 olduğuna 

göre, 
S

S

2

1
 oranı kaçtır?

A) 
32
9

 B) 1 C) 
14
9

 D) 
4

27
 E) 

4
9

8. ABC dik üçgeni biçimindeki bir kağıt, şekildeki gibi 
doğrusal çizgilerle eşit alanlı beş adet üçgene ayrılı-
yor.

13
6

A

B C

D E

|BD| = 13 birim, |EC| = 6 birim 

olduğuna göre, |BC| uzunluğu kaç birimdir?

A) 20 B) 24  C) 26  D) 30  E) 36
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1. Şeki 1 de bir tahta parçasının ABC üçgeni şeklin-
deki kesiti görülmektedir. Bu kesitte AB kenarı su 
yüzeyine paralel ve kenar orta noktaları şekildeki 
gibi su seviyesi hizasındadır. Bu tahta parçasının 
üst kısmına bir miktar yük konulduğunda, su seviye-
si Şekil 2 deki gibi tahta parçasının üçgen kesitinin 
ağırlık merkezinin hizasına gelmektedir.

Şekil 1 Şekil 2

A B

C

G

Şekil 2 deki kesitin suyun içerisinde kalan par-
çasının alanı Şekil 1 deki kesite göre 21 birim-
kare arttığına göre, kesitin tüm alanı kaç birim-
karedir?

A) 63  B) 72  C) 81  D) 108  E) 121

2. 
A

B C

K L M

N  P

Emre, yukarıdaki birim kareli zeminde verilen ABC 
ikizkenar üçgeninin [BC] tabanını sabit tutarak A kö-
şesini zemin üzerinde bulunan  K, L, M, N, P nok-
talarından birisine kaydırıp yeni bir ikizkenar üçgen 
oluşturuyor.

Buna göre, Emre’nin yeni çizdiği ikizkenar üç-
genle ABC üçgeninin ortak bölgesinin alanı kaç 
birimkaredir?

A) 5  B) 6  C) 8  D) 10  E) 12

3. Bir bahçıvan 60 birim uzunluğundaki bir telle bahçe-
sinde üçgen şeklinde bir bölge çevirmiş, bu bölgeye 
çiçek, geri kalan kısma çim ekmiştir.

30
12 3

Dikdörtgen şeklindeki bahçenin boyutları yuka-
rıda verildiğine göre çim ekilmiş kısmın alanı en 
az kaç birimkaredir?

A) 200 3  B) 240 3  C) 260 3

              D) 280 3  E) 300 3

4. Şekilde, güneşten gelen ışınların bir binaya ait park-
ta oluşturduğu gölge ADE üçgeni olarak görülmek-
tedir. Park, ABC dik üçgensel bölgesi şeklinde olup 
güneş yer değiştirdikçe gölgenin DE kenarı BC ye 
paralel bir şekilde ilerlemektedir.

A B

C

D

E

|AB| = 2. |BC| ve |DE| = x 

olduğuna göre, gölgenin alanı aşağıdakilerden 
hangisi ile ifade edilir?

A) x
2
1 2  B) x2 C) x

2
3 2

                D) 2x2 E) 4x2
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1. D 2. A 3. C 4. B 5. E 6. C 7. C

5. 
Ali

Büşra Cem

Bir çemberin etrafında oyun oynayan üç çocuktan 
Ali’ nin, Büşra ve Cem’ e olan uzaklığı 5' er metre, 
Büşra’ nın Cem’ e olan uzaklığı 6 metredir.

Buna göre, çocukların üzerinde oynadıkları çem-
berin yarıçapı kaç metredir?

A) 
2

15
 B) 

2
25

 C) 
4

15

               D) 
4

25
 E) 

8
25

6. Bir kızılderili çadırının ön cephesi ABC eşkenar üç-
geni biçimindedir. Çadırın giriş kısmı DEF üçgeninin 
iki eş yarım parçası olup D noktası ABC üçgeninin 
yüksekliğinin orta noktasıdır.

A

B C

D

E FG

K L

B C

A

Çadırın giriş kısmını oluşturan DEG ve DGF üçgen-
leri  sırasıyla DE ve DF kenarları boyunca açıldığın-
da E noktası K ∈ [AB] noktası ile F noktası ise 
L ∈ [AC] noktası ile çakışmaktadır.

Çadırın giriş kapısı açık durumda iken, 
|BK| = |LC| = 1 metre olduğuna göre, ABC üçgeni-
nin alanı kaç metrekaredir?

A) 2 3  B) 3 3  C) 4 3

           D) 6 3  E) 8 3

7. Şekil 1 de bir bilgisayar çizim programının birim ka-
reli zemininde çizilmiş, ağırlık merkezleri G1 ve G2 
olan iki üçgen görülmektedir.

G1

Şekil 1

Şekil 2

Tuşuna basıldığında Tuşuna basıldığında

G2

G2

G1

Şekil 3

G2G1

D Y

Bu programda, klavyenin “D” tuşuna basıldığında 
nesnelerin şekli değişmeden şekiller sağa ya da 
sola kayarak ağırlık merkezleri Şekil 2 deki gibi dü-
şey doğrultuda, “Y” tuşuna basıldığında ise nesne-
ler şekil değiştirmeden yukarı ya da aşağı kayarak 
ağırlık merkezleri  Şekil  3 deki gibi yatay doğrultu-
da aynı hizaya gelmektedir.

Buna göre, bu bilgisayar programında aşağıdaki 
gibi iki tane ikizkenar dik üçgen çizilip, klavye-
den “D” ve “Y” tuşlarına arka arkaya basılırsa 
iki şeklin kesişim bölgesinin alanı kaç birimkare 
olur?

A) 8  B) 9  C) 12  D) 15  E) 18
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1. Şekilde, bir dik üçgenin iç bölgesinden kendisine 
benzer bir dik üçgenin çıkarılması ile oluşmuş bir 
cetvel görülmektedir.

12

16

1515

Cetvelin dıştaki üçgeninin dik kenar uzunlukları 
12 ve 16 cm, içteki üçgenin hipotenüsü 15 cm 
olduğuna göre, bir yüzündeki  yeşil bölgesinin 
alanı kaç santimetrekaredir?

A) 36  B) 38  C) 40  D) 42  E) 48

2. Bir masanın üzerinde dik duran bir kaleme, 1 metre 
uzaklıktan el feneri tutulunca, kalemin arkasındaki 
duvarda 32 cm uzunluğunda gölgesi oluşuyor.

Kalemin boyu 20 cm olduğuna göre, kalem ile 
kalemin gölgesi arasındaki mesafe kaç cm dir?

A) 36  B) 40  C) 50  D) 60  E) 80

3. 

A Deniz seviyesi

B

C

D

F

E

1 km

Şekilde verilen teleferiğin doğrusal olan A, B, C, D, 
E ve F noktaları arasındaki uzaklıklar birbirine eşit-
tir. A noktası deniz seviyesinde, F noktası ise deniz 
seviyesinden 1 km yüksekliktedir.

Teleferiğin C noktasında bulunan kabini  E nok-
tasına geldiğinde, kabinin yüksekliği deniz sevi-
yesine göre kaç metre artmış olur?

A) 200  B) 300  C) 400  D) 600  E) 800

4. Aşağıda kenar uzunlukları 6, 8 ve 12 birim olan bir 
üçgene büyüteçle bakıldığında kenarlardan birinin 
12 birim olduğu görülüyor.

12

Buna göre, büyüteçte görünen diğer iki kenarın 
toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 24  B) 25 C) 26  D) 27 E) 28
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1. D 2. D 3. C 4. D 5. B 6. C 7. C

5. Bir masanın üzerinde yüksekliği 15 cm olan bir mum 
ve bu mumdan eşit uzaklıkta, bir karton bardak ile 
bir kupa bardak şekilde gösterilmiştir.

Karton bardağın yüksekliği 12 cm ve masa üze-
rindeki gölgesi 20 cm olduğuna göre, yüksekli-
ği 10 cm olan kupa bardağının masa üzerindeki 
gölgesi kaç cm dir?

A) 8  B) 10  C) 12  D) 15  E) 18

6. Aşağıda, kenar uzunlukları 6 ve 12 birim olan bir 
dikdörtgen köşegeni boyunca kesilerek aşağıdaki 
gibi iki üçgene ayrılıyor.

Bu iki üçgenin dik olan köşeleri birbirlerinin hipote-
nüsü üzerine denk gelecek şekilde aşağıdaki gibi 
yerleştirildiğinde kesişimleri bir kare oluyor.

Buna göre, bu karenin çevresi kaç birimdir?

A) 10  B) 12  C) 16  D) 18  E) 20

7. Bir tahta düzlemine eşit aralıklarla dikey ve yatay 
doğruların çizilip bu doğruların kesiştiği noktaların 
her birine birer çivi yerleştirilmesi ile geometri tahta-
sı oluşturulur. Bir lastiğin çiviler arasında gerdirilme-
siyle de istenilen geometrik şekiller elde edilebilir.

A

C

B

Buna göre, bir geometri tahtasında elde edilen 
yukarıdaki ABC üçgeni ile aşağıdaki üçgenler-
den hangisi benzerdir?

A)  

  

B) 

C)   D) 

E) 
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1. A

B C

1

2

3

4

5

Birim kareli düzlemde verilen ABC üçgeninin [AB] 
ve [AC] kenarları üzerinde seçilen birer noktanın bir-
leştirilmesi ile BC' ye paralel olan 6 birim uzunluğun-
da bir doğru parçası elde edilmek isteniyor.

Buna göre, bu doğru parçası numaralandırılan 
doğrulardan hangisinin üzerinde bulunur?

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

2. 

D

C

Şekil 1 Şekil 2

C
MK 2

L

10 N

A B

Şekil 1 de bir karatecinin yapacağı gösteri için dik-
dörtgenler prizması şeklindeki özdeş tuğlalardan 
dört tanesi üst üste konuluyor. Karetecinin yaptığı 
vuruş zayıf kalınca tuğlalarda Şekil 2 deki gibi doğ-
rusal çatlaklar oluşuyor.

|KL| = 2 birim, |MN| = 10 birim
olduğuna göre,  |CD| – |AB| farkı kaç birimdir?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28

3. 

150 m

510 m

170 m
l ll

lll

yer

Kartal

Tavşan

Şekildeki kartal avlanmak amacıyla yere paralel ola-
rak uçarken yerde sabit duran tavşanı görmüş ve II 
konumundan itibaren inişe geçmiştir. Kartalın inişi 
doğrusal bir yol şeklinde olup bu uçuşa ait bazı öl-
çümler verilmiştir.

Buna göre, kartalın I konumunda iken yerden 
yüksekliği kaç metredir?

A) 160 B) 180 C) 210 D) 240 E) 320

4. Şekilde verilen sembol bir şirketin logo tasarımına 
aittir. Bu sembolde iç içe iki adet eşkenar üçgen bu-
lunmaktadır. Sarı olan üçgenin köşeleri diğer üçge-
nin kenarları üzerindedir.

4
2

Logodaki bazı uzunluklar birim cinsinden verilmiş-
tir. 
Buna göre, sarı renkli üçgenin alanı kaç birim-
karedir?

A) 2 2  B) 2 3  C) 3

                D) 3 2  E) 3 3
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1. D 2. E 3. E 4. E 5. B 6. D 7. A 8. B

5. 

BA C3

perde lperde Il

6

Bir konser sırasında A ve C noktalarında birer ışık 
kaynağı B noktasında ise şarkıcı bulunmaktadır.
Şarkıcının I numaralı perdede gölge boyu 12 birim, 
II numaralı perdedeki gölge boyu 9 birimdir.

Şarkıcının yere dik uzaklığı 3 birim olduğuna 
göre, A ile C noktalarında bulunan ışık kaynakla-
rı arasındaki mesafe kaç birimdir?

A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

6. 

Şekil 1

Şekil 2

x

x

Şekil 1 de verilen üçgen motifli zebra perdenin böl-
meleri paralel olup aralarındaki uzaklıklar eşittir.  
Perde bir miktar yukarı çekilince Şekil 2 deki görün-
tü elde ediliyor.

Buna göre, Şekil 2 de pembe üçgene ait görü-
nen kısmın alanının, görünmeyen kısmın alanına 
oranı kaçtır?

A) 
25
9

 B) 
9
7

 C) 
25
16

                D) 
9

16
 E) 

16
9

7. 

B3

Ç
ile

k

2

A

C

Buzdolabı süsü oluşturmak isteyen Handan soldaki 
şeklin konumunu bozmadan sağdaki üçgenin içine 
yerleştirecek şekilde ayarlayarak aşağıdaki görün-
tüyü oluşturuyor.

B 3 2

A

C

Buna göre, |BC| uzunluğu kaç birimdir?

A) 9 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

8. 

Bir veteriner, köpekbalığına ait dişlerin bir kısmını 
inceleyip görünümleri yukarıda verilen üç diş için şu 
notları almıştır.

Önden görünümleri birer eşkenar üçgen şeklin-•	
dedir.

Dişlerin tabanları ve •	 tepeleri doğrusaldır.

En küçük dişin taban uzunluğu 2 birim, en bü-•	
yük dişin taban uzunluğu 8 birimdir.

Buna göre, ortadaki dişin taban uzunluğu kaç 
birimdir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
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03

1. A

B CKLMNO

Birim kareli düzlemde verilen ABC üçgenine 
benzer bir üçgen elde etmek amacıyla A nokta-
sından K, L, M, N, O noktalarından hangisine bir 
doğru parçası çizilmelidir?

A) K B) L C) M D) N E) O

2. Üst kısmı kumaş olan şekildeki katlanabilir ahşap 
tabure tam açıldığında AEB ve ECD ikizkenar üç-
genleri oluşurken, A ile B noktaları arasındaki uzak-
lık 24 cm oluyor.

A

B

C

D

E

Taburenin açık halde iken yerden yüksekliği 48 
cm, kapalı halde iken uzunluğu 60 cm olduğuna 
göre, ECD ve AEB üçgenlerinin çevreleri farkı 
kaç cm dir?

A) 48 B) 64  C) 72  D) 96  E) 128

3. 

B K

A

Şekil 1
C

ED

21

L

5

15

K

A

Şekil 2

ED

L

ABC bir üçgen, DE // BC Şekil 1 deki  BDK üçge-
ni DK doğrusu boyunca, CEL üçgeni EL doğrusu 
boyunca katlanarak Şekil 2 deki görüntü oluşturu-
luyor.

Buna göre, |KL| uzunluğu kaç birimdir?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

4. Hipotenüs uzunlukları sırasıyla 5, 4, 3, 2 ve 1 birim 
olan aynı açılara sahip beş üçgen, hipotenüsleri bir 
doğru üzerinde olacak biçimde şekildeki gibi yan 
yana dizilmişlerdir.

1

2

3

4

4

5

Buna göre, şeklin toplam alanı kaç birimkare-
dir?

A) 11,3  B) 12,8  C) 13,2  D) 14,2  E) 15
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1. C 2. B 3. E 4. C 5. B 6. B 7. A 8. D

5. ABC üçgeni biçimindeki bir mermer taşı nakliye 
sırasında DE doğrusu boyunca kırılmış ve ABED 
dörtgeni ile DEC üçgeni olmak üzere iki parçaya ay-
rılmıştır.

A

B C

D

E

|AD| = 2 birim
|DC| = 6 birim
|CE| = 4 birim
|EB| = 8 birim

A

B

D

E E

D

C

Yukarıda verilen ABED dörtgeninin çevresi  25 
birim olduğuna göre, DEC üçgeni şeklindeki 
parçanın çevresi kaç birimdir?

A) 13  B) 15  C) 16  D) 18  E) 20

6. 

A B

Şekil 1

9 cm

6 cm

a

bA BD

C

Şekil 2

Ege elinde bulunan çubukları düz bir zeminde den-
gede tutarak Şekil 1 deki görüntüyü oluşturuyor. Bir 
süre sonra da A ve B noktalarını sabit tutarak çu-
bukları Şekil 2 deki gibi birleştiriyor.

|CD| = a, |AD| = b  

olduğuna göre,  a + b  toplamı kaç santimetre-

dir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

7. 

B

A

C E

D

6154

3

K

F

AB ⊥ BF, AC ⊥ CD, CD ⊥ DE, DE ⊥ EK, KF ⊥ FB
|AB| = 3 birim, |BC| = 4 birim,
|CE| = 15 birim, |EF| = 6 birim

Yukarıdaki şekilde ABC ve EFK üçgenleri oklar yö-
nünde hipotenüsleri DEC üçgeninin dik kenarları 
ile çakışana kadar C ve E sabit noktaları etrafında 
döndürülüyor.

Dönme sonucu A ve K noktalarının bulunduğu 
köşelerin arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 2 5  B) 5 C) 4 2
               D) 6                       E) 3 5

8. 
B

A

C

E
D

4

6

ACE üçgen, BD // CE, CD açıortay
|BC| = 4 birim, |CE| = 6 birim
Şekilde bir köstebek yuvası ve yuvaya ait bazı öl-
çümler verilmiştir. Köstebek yuvasına A, B, C delik-
lerini kullanarak ulaşıyor.

Şekil düzlemsel olduğuna göre, A ve B delikleri 
arasındaki mesafe kaç birimdir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9
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1. A

B Ca
25°

b
c

ABC üçgen
BA ⊥ AC

m(ABC) = 25°

Kenar uzunlukları a, b, c birim olan dik üçgen 
ile ilgili aşağıdaki söylenenlerden hangisi yan-
lıştır?

A)   
a2 = b2 + c2

 B) 

a < b + c

C)   

b – c < a

 D)  

b <  c

 E)   

a
b

1>

2. Şekildeki tünelde doğrular arasındaki ölçümler veril-
miştir.

5 
m

4,
2 

m

Buna göre, sarı renkli bölgeye monte edilecek 
bir ışık kaynağının yere olan uzaklığı aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

A) 14  B) 15  C) 22

             D) 26  E) 29

3. Bir camcı müşterinin verdiği siparişi kağıda aşağı-
daki gibi not alıyor.

 
Sipariş

1. Ayna üçgen şeklinde olup sadece iki 
kenar uzunluğu eşit olacak

2. Aynanın çevresi 24 birim olacak

3. Aynanın kenar uzunlukları birer tam 
sayı olacak

Camcı, aldığı ayna siparişini yapmak için müşte-
risine en fazla kaç seçenek sunabilir?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

4. 
A

B

C

D

55°

60°

60° 40°

Yukarıda aynı düzlemde bulunan karınca yuvalarını 
birbirine bağlayan yollar ve bu yolların oluşturduğu 
bazı açılar verilmiştir.

Buna göre, karınca yuvalarını birbirine bağlayan 
yollardan hangisi en uzundur?

A) |BC| B) |CD| C) |DA|
                D) |AB| E) |AC|
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1. E 2. C 3. C 4. B 5. D 6. A 7. A 8. E

5. Üç bant bilardo oyunundaki toplar bir adet beyaz, bir 
adet sarı, bir adet kırmızı renkli ve çap uzunluğu 62 
mm olup küre şeklindedir. Şekildeki bilardo masası-
nın iç havuz ölçüleri 142 cm x 284 cm dir. 

142 cm

284 cm

Bu masada bulunan beyaz topun, sarı ve kırmızı 
toplara uzaklığı sırasıyla 100 cm ve 200 cm olduğu 
biliniyor.

Buna göre, sarı ve kırmızı toplar arasındaki me-
safenin cm cinsinden alabileceği değer aralığı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) (0, 300) B) [0, 300) C) [100, 300)

                D) [100, 300] E) [100, 200]

6. Hüseyin Amca, hayvanlarını kontrol altında tutmak 
amacıyla bir kenarı 12 m uzunluğundaki duvar olan 
bir üçgensel bölgenin diğer iki kenarını üç sıra tel ile 
çevirecektir.

A

A

B

DUVAR

C

Buna göre, Hüseyin Amca'nın  kullanacağı telin 
uzunluğunun metre cinsinden değeri aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

A) 37 B) 35 C) 34 D) 33 E) 32

7. 

A

K

B CL

ABC üçgen

|BC| = a

|CA| = b

|AB| = c

ABC üçgeninde B noktası

[AB] kenarı, [BC] kenarına ait yüksekliğe göre •	
katlandığında L noktası ile

[BC] kenarı, [AB] kenarına ait yüksekliğe göre •	
katlandığı K noktası ile çakışıyor.

Buna göre, a, b, c değerleri arasındaki ilişki ne-
dir?

A) c < b < a B) c < a < b C) a < b < c
              D) a < c < b E) b < a < c

8. 4 birim

Şekil 1

x birim 6 birim

Şekil 2

Yukarıda verilen farklı uzunluktaki çubuklar ile aşa-
ğıdaki görseller oluşturuluyor.

Şekil 1 ve Şekil 2 de çubukların konumları aynı 
doğrultuda olduğuna göre, x' in kaç farklı tam 
sayı değeri vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
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1. Aşağıda  verilen ikizkenar üçgenin eş kenarlarından 
birinin uzunluğu, eşkenar üçgenin bir kenar uzunlu-
ğuna eşittir.

40°

Bu üçgenler yalnızca ortak birer kenarları çakı-
şacak şekilde birleştirildiğinde oluşacak dörtge-
nin bir iç açısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 60° B) 70° C) 100°
               D) 120°                       E) 130°

2. Özdeş kibrit çöpleri bir masa üzerine şekildeki gibi 
yerleştiriliyor.

 A

B

C

Buna göre, ABC açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 100 B) 115 C) 120 D) 135 E) 150

3. Bir grup arkeolog kazı yapmak amacıyla bazı öl-
çümleri verilen dörtgen şeklindeki alanı bir sıra şerit 
ile kapatıyor.

5 m

3 m

6 m

Buna göre, arkeologların kullandığı şeritin uzun-
luğu kaç metredir?

A) 19 B) 14 2 5+  C) 514 +

             D) 14 2 10+             E) 14 10+

4. ABC üçgeni A noktası etrafında a açısı kadar ok yö-
nünde döndürülünce ABıCı elde ediliyor.

6 6

B CD 4

8

A

αα

ABC üçgen
|AB| = 6 birim
|AD| = 6 birim
|DC| = 4 birim
|CA| = 8 birim

m(BAD) = m(DAC) = a

Buna göre, ABıCCı dörtgeninin çevresi kaç bi-
rimdir?

 

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24
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1. D 2. E 3. D 4. C 5. B 6. C 7. A 8. B

5. Masa üzerinde bulunan şekildeki cetvellerden dik-
dörtgen şeklindeki cetvel, ikizkenar dik üçgen şek-
lindeki cetvelin üzerindedir.

BA
45° 45°

1 32 4 5 6 7 8 9

Yukarıda verilenlere göre, yeşil bölgenin alanı 
kaç cm2 dir? (Cetveller üzerinde bulunan aralıklar 
eşit olup 1 er santimetredir)

A) 
2

67
 B) 

2
69

 C) 32

             D) 30                 E) 
2

59

6. Bir sanat galerisinde KLMN dikdörtgeni şeklindeki 
tabloyu A ve B noktalarında bulunan ışık kaynakları 
şekildeki gibi aydınlatıyor

5 m

ML

3 m

4 m

N

BA

K

LM // AB olduğuna göre, tablonun N köşesinin B 
noktasında bulunan ışık kaynağına olan uzaklığı 
kaç metredir? (Şekil düzlemseldir)

A) 2 6  B) 3 3  C) 4 2

             D) 6 E) 2 10

7. Aşağıda verilen 14 birim ve x birim uzunluğundaki 
teller birer noktalarından bükülünce altlarında veri-
len dik açılı teller elde ediliyor. Bu şekiller uç uca 
eklendiğinde bir konveks dörtgen oluşuyor.

7
3 

14 x

Buna göre, x uzunluğu kaç birimdir?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

8. Şekilde CDE üçgeni DC doğrusu boyunca katlandı-
ğında CDEı üçgeni oluşuyor.

A

Eı

B

C

E

D

75°

m(ADEı) = m(EıDC)

m(DCEı) = m(EıCB)

m(DAB) = 75°  

Buna göre, CBA açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 80
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1. D

A B

C

O

ABCD paralelkenarı dört bölgeye ayrılıp bu bölgeler 
sarı, pembe, yeşil ve turuncu renge boyandığında,

Sarı boyalı bölge haricindeki bölgelerin alanları •	
toplamı 19 birimkare

Turuncu boyalı bölge haricindeki bölgelerin •	
alanları toplamı 23 birimkare olarak hesaplanı-
yor.

Buna göre, turuncu bölgenin alanı kaç birimka-
redir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

2. 

Kuş
Kurt

Tavşan

Aslan
Kaplumbağa

Zebra

Yıla
n Timsah

An
tilo

p

Bir zoolog paralelkenar şeklinde belirlediği bölgede 
incelediği hayvan türlerini, nüfuslarının baskın oldu-
ğu bölgeyi belirleyerek yukarıdaki taslağı oluşturu-
yor.

Buna göre, timsahın yaşadığı bölgenin alanının, 
incelenen tüm bölgenin alanına oranı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) 
2
1

 B) 
3
1

 C) 
4
1

                 D) 
5
1

 E) 
6
1

3. Şekil 1 deki altıgen levha altı eş parçaya bölündük-
ten sonra bu parçalar ile Şekil 2 deki levha oluşturu-
luyor.

Sekil 1

Sekil 2

Şekil 1 üzerindeki iki nokta arası uzaklık en fazla 
A, Şekil 2 üzerindeki iki nokta arası uzaklık en 

fazla B olduğuna göre, 
A
B

 oranı kaçtır?

A) 
2
1

 B) 
2

7
 C) 1

                  D)  
2

13
             E) 

2

11

4. ABCD paralelkenarında DEC üçgeni EC doğrusu 
boyunca ok yönünde katlandığında DıEC üçgeni 
elde ediliyor.

A B

E

CD

D'

40°

|DE| = |ADı|,   m(BCDı) = 40° , Dı ∈ [AB] 

Buna göre, ECD açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25
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1. A 2. D 3. D 4. C 5. B 6. B 7. C 8. D

5. 

K

A B

7 hm

24 hm

15 hm

CD

ABCD paralelkenarı şeklindeki buğday tarlasında 
çıkan yangında BCDK bölgesinin bulunduğu yer 
yanmıştır. Yangın sonrası yapılan hasar tespit ça-
lışmasına ait bazı ölçümler verilmiştir.

Buna göre, yangın bu tarlanın kaç hektometre-
karesini yakmıştır?

A) 216 B) 234 C) 240 D) 246 E) 252

6. Derya Hanım' ın yeni aldığı üst kısmı dört eş para-
lelkenardan oluşan sehpasının iç kısmındaki kapak-
lar açılabilmektedir. 

 

Sehpanın iç kapakları açıldığında  kapaklar şekilde 
görüldüğü gibi düzlemsel olup sehpanın üst kısmı-
nın çevresi 64 birim oluyor.

Buna göre, sehpa kapakları kapalı iken sehpanın 
üst kısmının çevresi kaç birimdir?

A) 40 B) 48 C) 52 D) 64 E) 72

7. 

Yer

l ll

lll
lV

Şekildeki kuşların bir anlık konumu bir paralelkena-
rın köşeleridir. I, II, III numaralı kuşların yere olan 
uzaklıkları sırasıyla 35, 43 ve 67 metredir.

Buna göre, IV numaralı kuşun yere olan uzaklığı 
kaç metredir?

A) 11 B) 49 C) 59 D) 75 E) 78

8. 

15 

26 

37 

BA

D C

ABCD paralelkenarı şeklindeki ince metal sac AC 
doğrusu boyunca kesiliyor ve AB ile CD çakışacak 
şekilde parçalar birleştirilerek aşağıdaki şekil elde 
ediliyor.

D

K

L

Elde edilen bu ok işaretinde K ve L noktaları ara-
sındaki uzaklık kaç cm'dir?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26
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02

1. 

12

18

Tel

17 A

B

Aynı uzunluktaki teller kullanılarak oluşturulan yu-
karıdaki paralelkenarlar hakkında bazı ölçümler ve-
rilmiştir.

Buna göre, |AB| uzunluğu kaç birimdir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

2. Üç eş kareden oluşan kağıdın alanı 12 birimkare- 
dir. 

 

d

Bu kağıttan d doğrusu boyunca kesilen parça kağı-
da aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.

Oluşan paralelkenarın bir köşegen uzunluğu kaç 
birim olabilir?

A) 6 B) 2 15  C) 8

              D) 2 17  E) 6 2

3. A

B C

D

E

F

ABC üçgeninde D, E, F noktaları bulundukları ke-
narların orta noktaları olmak üzere,

ADEF dörtgeninin çevresi 14 birim •	

BEFD dörtgeninin çevresi 20 birim•	

CFDE dörtgeninin çevresi 18 birimdir.•	

Buna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç birim-
dir?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28

4. 

D

DENİZ

A

C

B

Bir paralelkenarın köşeleri üzerine inşa edilen A, B, 
C, D villalarının doğrusal bir şekilde uzanan sahile 
olan uzaklıkları

A villasının 120 metre•	

B villasının 170 metre•	

C villasının 140 metre•	

şeklindedir.

Buna göre, D villasının sahile olan uzaklığı kaç 
metredir?

A) 90 B) 110 C) 120 D) 130 E) 150
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1. D 2. D 3. C 4. A 5. E 6. A 7. E 8. A

5. 

F

A B

E CD

Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde 

|EC| > |AF| olmak üzere, 

I. A(EBC)  = A(ABF) 

II. Çevre (EBC) = Çevre (ABF) 

III. |DE| > |DF|

yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
                   D) II ve III E) I, II ve III

6. 

A B

CD

Birim kareli düzlemde verilenlere göre, D nokta-
sının BC doğrusuna uzaklığı kaç birimdir?

A) 4 B) 15  C) 2 3

              D) 3 E) 2 2

7. 

Yukarıdaki motif beş adet eş eşkenar dörtgenden 
meydana gelmiştir. Bu eşkenar dörtgenlerden birine 
ait köşegen uzunluğu 6 birim, alanı ise 24 birimka-
redir.

Buna göre, yukarıdaki motifin çevresi kaç birim-
dir?

A) 45 B) 48 C) 50 D) 55 E) 60

8. 

A
Şekil 1

B

D

C

A
Şekil 2

B

Dı

C
Cı

C

Şekil 1 de 10 birim uzunluğundaki çıtaların uç uca 
eklenmesiyle elde edilen esnek ABCD karesinin AB 
kenarı sabit tutulup AD kenarına uygulanan kuvvet 
sonucu Şekil 2 deki ABCıDı eşkenar dörtgeni elde 
ediliyor.

BCı kenarının  dik izdüşümü 6 birim olduğuna 
göre, ABCıDı dörtgeninin alanı kaç birimkare-
dir?

A) 80 B) 75 C) 72 D) 64 E) 60

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com



PARALELKENAR ve EŞKENAR DÖRTGEN

79

03

1. 

Bir televizyon kanalı için amblem hazırlayan Özge, 
birbirine eş altı adet eşkenar dörtgen kullanmıştır.

Amblemin çevresi 24 birim olduğuna göre, amb-
lemin kapladığı alan kaç birimkaredir?

A) 34  B) 6 3  C) 8 3

               D) 39  E) 12 3

2. Ödev: Eskiden avcılıkta kullanılan aletlerden birini 
defterinize çiziniz ve boyutları hakkında bilgi veri-
niz.

4 birim

120°

Bayram, bu ödev amacıyla defterine çizdiği okun 
sap kısmı için iki tane eş eşkenar dörtgen çizmiştir.

Buna göre, okun sap kısmının defterde kapladı-
ğı alan kaç birimkaredir?

A) 12 3  B) 16 3  C) 32

              D) 12 2                   E) 16 2

3. İsmail Öğretmen, Matematik dersinde öğrencilerine 
soru çözümlerinin püf noktalarını anlatırken şöyle 
bir açıklama yapmıştır.
"Birer kenarları çakışık olan bir düzgün çokgen ile 
bir eşkenar dörtgenin çizildiği sorularda kenar eşit-
liklerini kullanmalıyız."
İsmail Öğretmen, bu açıklamasından sonra tahtaya 
aşağıdaki soruyu yazıp öğrencilerinden soruyu yap-
tığı açıklama çerçevesinde çözmelerini istemiştir.

A B

α

E

F

20°
CD

ABCD eşkenar dörtgen, AEB eşkenar üçgen

m(FDC) = 20°

Buna göre, a açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

4. 

x

Bir yel değirmeninin kanatları şekildeki gibidir. Ka-

natlar, eşit aralıklarla dizilmiş eşkenar dörtgen şek-

linde olup aynı düzlemde hareket etmektedir.

Kanatlardan birinin köşegen uzunluklarının ora-
nı 3  olduğuna göre, x açısının ölçüsü kaç de-
recedir?

A) 15 B) 18 C) 30 D) 45 E) 60
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1. E 2. B 3. C 4. C 5. C 6. E 7. D 8. A

5. 

D

A

B
E

C

AC ∩ BD = {E}
|AC| = 12 birim
Ç(ABCD) = 40 birim

Yukarıda verilen ABCD eşkenar dörtgeninde

AED üçgeni A noktası etrafında AD ile AB çakı-•	
şacak şekilde döndürülüyor.

CED üçgeni C noktası etrafında CD ile CB çakı-•	
şacak şekilde döndürülüyor.

Buna göre, dönmeler sonucu oluşan  şeklin çev-
resi kaç birim olur?

A) 28 B) 36 C) 40 D) 48 E) 52

6. 

Şekil 1

A B5 5

CD

K L

6

MN

Şekil 1 de kenar ölçüsü verilen ABCD eşkenar dört-
geni ile KLMN paralelkenarı AL doğrusu boyunca 
birbirlerine doğru hareket ettirilip [DC] ile [NM] çakı-
şınca hareket sonlandırılıyor ve Şekil 2 deki görüntü 
elde ediliyor.

Şekil 2

BA K L

6

MN

Bu durumda oluşan ALMN dörtgeninin çevresi 
24 birim olduğuna göre, |KB| uzunluğu kaç bi-
rimdir?

A) 4 B) 
2
7

 C) 3 D) 
2
5

 E) 2

7. 

Yukarıda verilen eş eşkenar dörtgen şeklindeki ase-
tat kağıtlarına şekildeki üçgenler çizilip bu üçgenler-
den biri sarıya diğeri maviye boyanmıştır. Daha son-
ra bu asetat kağıtları üst üste konularak aşağıdaki 
görüntü elde ediliyor.

Elde edilen görüntüde sarı renkli bölgenin alanı 
20 birimkare, mavi renkli bölgenin alanı 4 birim-
kare olduğuna göre, yeşil renkli bölgenin alanı 
kaç birimkaredir?
(Asetat şeffaf bir kağıt türüdür. Ayrıca sarı renk ile 
mavi rengin karışımından yeşil renk elde edilir.)

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

8. 

A E B

CD

Şekilde ABCD eşkenar dörtgeninde BEC üçgeni CE 
doğrusu boyunca katlandığında B köşesi AC köşe-
geni üzerindeki Bı noktası ile çakışıyor.

m(AEBı) = 60° olduğuna göre, ADC açısının öl-
çüsü kaç derecedir?

A) 100 B) 108 C) 110 D) 120 E) 126
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1. 

Kare şeklindeki merasının içerisinde hayvanları için 
kare şeklinde eş bölmeler yapan bir çiftçi merasını 
ve içlerindeki bölmeleri çevreleyen bir sıra tel çe-
kiyor. (Çakışık kenarlar için sadece bir sıra tel çe-
kiliyor.)

Bu iş için kullanılan telin uzunluğu 640 metre ve 
hayvanların otlanabileceği yeşil alan 6400 met-
rekare olduğuna göre, bir bölmenin bir kenar 
uzunluğu kaç metredir?

A) 20 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

2. 

Kare şeklindeki mukavva dört birimkareye ayrıldık-
tan sonra bu parçalar birbirine aşağıdaki gibi yapış-
tırılıyor.

Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi son şe-
kildeki iki köşe arasındaki uzaklık olamaz? 

A) 2  B) 5  C) 10

                  D) 13  E) 17

3. Bir marangoz, sipariş aldığı üst yüzeyi eşkenar üç-
gen şeklinde olacak masa için bir kenarı 10 metre 
olan kare şeklinde aşağıdaki tablayı kullanıyor.

Geriye kalan tablayı istediği gibi parçalayabilen 
ve bu parçaları tekrar birleştirebilen bu maran-
goz, kalan tabladan ilk masanın ebatlarında en 
fazla kaç adet masa yüzeyi oluşturabilir?
(Tablanın kalınlığı önemsizdir.)

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

4. Bilgi: Bir düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü 
135° dir.

Eş düzgün sekizgenlerle oluşturulan motifin çevresi 
76 birimdir.

Buna göre, sarı renkli bölgelerin alanları toplamı 
kaç birimkaredir?

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 30
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1. B 2. D 3. A 4. D 5. D 6. D 7. D 8. C

5. 

B

CE F

63 A

D

ABCD dikdörtgeni şeklindeki kağıtta AED üçgeni AE 
doğrultusunda, BCF üçgeni BF doğrultusunda katla-
nınca aşağıdaki görüntü oluşuyor.

K

D

B

CE F

63 A

Üçgenler K noktasında kesişiyorlar.  A, K, C ve 
B, K, D noktaları doğrusal olduğuna göre, |EF| 
uzunluğu kaç santimetredir?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

6. 

A B

D C

ABCD birim karesinin ağırlık merkezinin C noktası-
na göre yansıması E, AB doğrusuna göre yansıma-
sı F noktasıdır.

Buna göre, |EF| uzunluğu kaç birimdir?

A) 2  B) 3  C) 2

              D) 5                 E) 6

7. 

40 cm

120 cm

Ferda Hanım, duvara astığı 40 cm x 120 cm ebat-
larındaki dikdörtgen şeklindeki aynanın duruşunu 
beğenmiyor ve aynayı sağ üst köşesi sabit kalacak 
şekilde ok yönünde 90° döndürerek sabitliyor.

Buna göre, aynanın ilk konumundaki sol üst 
köşe ile son konumundaki sağ alt köşe arasın-
daki uzaklık kaç cm' dir?

A) 250 B) 240 C) 210 D) 200 E) 170

8. Bir telefonda izlenen videonun ekran boyutları, te-
lefon yatay ve dikey konumda iken birbirine benzer 
dikdörtgenler şeklindedir.

 

x 

cm35
4

VİDEO

 7 cm 

Yasemin telefonunda otomatik döndürme özelliğini 
kullanarak bir videoyu, telefonu hem yatay hem de 
dikey konumda seyrediyor. Şekillerde video boyut-
larına ait bazı ölçümler verilmiştir.

Buna göre, x değeri aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) 
5

21
 B) 5 C) 

5
28

 D) 6 E) 7
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1. 

Eş kare ve eş eşkenar üçgenler kullanılarak oluştu-
rulan yukarıdaki motifin çevresi 36 birimdir.

Buna göre, motifin kapladığı alan kaç birimka-
redir?

A) 36 3 45+  B) 36 3 36+

C) 18 3 54+  D) 18 3 36+

                   E) 18 3 45+

2. Leyla Hanım, kendisine ait elektronik  kasanın şif-
resini özel olarak yaptırdığı dikdörtgen şeklindeki 
magnetlerdeki soru işaretli açıların sayı değerleri 
olarak belirlemiştir.

40°

55°

?

?

70°

?

50°

60°

Kasa şifresindeki sayılar en üstteki magnetten 
en alttaki magnete doğru belirlendiğine göre, 
kasa şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 705510 B) 704580 C) 704510
               D) 805510 E) 804520

3. Çevresi 72 birim olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki 
bir parkın ortasına kare şeklinde bir gölet yapılmış-
tır.

 

A B

D C

8 8

4

4

Göletin uç noktalarının tarlanın kenarlara olan 
uzaklığı birim cinsinden şekilde verildiğine göre, 
göletin şekilde kapladığı alan kaç birimkaredir?

A) 18 B) 25 C) 4 2
             D) 26                       E) 64

4. Bir karınca kare şeklindeki bisküviyi yuvasına yu-
varlayarak götürürken önündeki taşı görmemiş ve 
bisküviyi 60° döndürmüşken Cı köşesini taşın tepe 
noktasına vurmuştur.

A

Aı

Yer
B

D

Dı

C

Cı

taş

Bisküvinin alanı 64 birimkare olduğuna göre, ta-
şın yüksekliği kaç birimdir? (Şekil düzlemseldir.)

A) 2 B) 3 C) 4 D) 8        E) 4 3
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1. E 2. C 3. A 4. C 5. E 6. E 7. E 8. D

5. 

A

B FE

G
D

C

30
°

|AF| = 6 3  birim,     m(BCE) = 30°  

Şekildeki ABCD ve CEFG eş kareleri verilmiştir. 
ABCD  karesi  C  noktası etrafında pozitif yönde 
45° döndürülünce  AıBıCDı  karesi, CEFG karesi C 
noktası etrafında negatif yönde 45° döndürülünce 
CEıFıGı karesi elde ediliyor.

Buna göre, |EıBı| uzunluğu kaç birimdir?

A) 6 B) 6 2  C) 36
             D) 12                      E) 3 2

6. 
A B

26 4 2 3 2

DC

A, B, C, D doğrusal,   |AB| = 6 2  birim

|BC| = 4 2  birim,   |CD| = 3 2  birim

Yukarıdaki şekilde [AC] ve [BD] yi köşegen ka-
bul eden kareler çizilirse oluşan şeklin çevresi 
kaç birim olur?

A) 56 B) 53 C) 54 D) 55 E) 52

7. 

A B

F

D
C

C'
30°

m(CıFB) = 30°  

ABCD karesinde CDF üçgeni DF doğrusu boyunca 
katlandığında CıDF üçgeni elde ediliyor.

Cı noktasının AB kenarına uzaklığı 6 birim oldu-
ğuna göre, ABCD karesinin alanı kaç birimkare-
dir?

A) 72 B) 80 C) 100 D) 128 E) 144

8. Bir odanın tabanı şekildeki gibi eş kare şeklindeki 
fayanslarla döşenmiştir.

A

B

AB doğrultusundaki fayansların altından sıcak su 
borusu geçtiği için bu borunun üstündeki fayanslar 
bir müddet sonra patlama sonucu kırılmıştır.

Buna göre, kırılan fayans sayısı kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
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1. Aşağıda bir sim karta ait uzunluk bilgileri verilmiştir.
 

B

C

A

D

N

O

M

L

8

4

6

8

10 12

K

  
  
  

 
 

ABCD dikdörtgen,  DC // NM // KL,  AD // OK // ML
|CB| = 12 birim,  |AB| = 8 birim,  |OK| = 8 birim
|MN| = 4 birim,  |ML| = 10 birim,   |KL| = 6 birim

Buna göre, gri boyalı bölgenin alanı kaç birim-
karedir?

A) 34 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42

2. 

B

C

A

D

E

Yukarıdaki harita A, B, C, D  il merkezleri bir dikdört-
genin köşeleri üzerindedir.

E il merkezinin;

A merkezine olan uzaklığı 20 birim•	

B •	 merkezine olan uzaklığı 24 birim

C •	 merkezine olan uzaklığı 15 birim

olduğuna göre, E merkezinin D merkezine olan 
uzaklığı kaç birimdir?

A) 2 B) 6 C) 7 D) 9 E) 13

3.  

A B

C

KAYITLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR

5

6

4

F

E H

G

x

D
|AF| = 6 metre
|DE| = 4 metre
|HC| = 5 metre
|BG| = x

Bir eğitim kurumunun, dikdörtgenler prizması şeklin-
deki bir binanın cephesine astığı reklam afişi şekilde 
ölçümleri verilen iplerle dengeleniyor.
Verilen uzunluklar, afişin köşesi ile ipin binanın kö-
şesine kadar olan uzaklıklarıdır.

Buna göre, x uzunluğu kaç birimdir?

A) 2 7  B) 24  C) 102

             D) 3 5                      E) 5 2

4. 

B

C

8

A

D

E

17

9

ABCD dikdörtgeni şeklindeki havuzun D noktasın-
dan havuza giren iki kişi doğrusal yüzerek E ve B 
noktalarına varıyor.

Şekilde verilen ölçümler metre cinsinden oldu-
ğuna göre, E noktasına varan yüzücü burdan A 
köşesine, sonra C köşesine kadar yüzerse top-
lamda en az kaç metre yüzmüş olur?

A) 25 B) 27 C) 30 D) 33 E) 40
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1. C 2. C 3. D 4. D 5. E 6. C 7. D 8. A

5. 

B

Şekil 1

CA D3

1

3

15

K

K

B

Şekil 2

A

D

C

Şekil 1 de eni 3 metre boyu 15 metre ve aralarında 1 
metre uzaklık bulunan iki anıt taş bir sarsıntı sonucu 
B ve D köşeleri sabit kalacak şekilde sağa doğru 
düşerek Şekil 2 deki görüntüyü oluşturuyor.

Son durumda K noktasının yere uzaklığı kaç 
metre olur? 

A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9

6. 

B

C

A

D

Hakan yukarıdaki gibi çizdiği ABCD dikdörtgeninin 
uzun kenarlarının orta noktasını belirledikten sonra 
bu iki noktayı birleştiren bir doğru parçası çiziyor. 
Daha sonra elde ettiği bazı yarı dikdörtgenlere bu 
işlemi 4 kez daha uyguluyor.

Boyalı alan 1 birimkare olduğuna göre, ABCD 
dikdörtgeninin alanı kaç birimkaredir?

A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128

7. 

B

6

C

A 2

D

Kısa kenarı 2 birim, uzun kenarı 6 birim olan ABCD 
dikdörtgeninde,

AD nin BC' ye göre yansıması  A•	 ıDı ,

A•	 ıDı nün AD' ye göre yansıması  AııDıı dür.

Buna göre,  |AııDı| uzunluğu kaç birimdir?

A) 2 10  B) 2 13  C) 6 2

             D) 10                     E) 12

8. 

B

C

CA
Yer

D

Maket ev yapmak iseyen Yunus uzunluğu 60 cm 
olan AD ve BC çubuklarını yere dik olarak yerleş-
tiriyor. 
Daha sonra D ve C uçlarına değecek şekilde bir çu-
buk yerleştiriliyor. 
Bu çubuk bir süre sonra C köşesinden kayıp B nok-
tasının 20 cm solundaki Cı noktasına değip duru-
yor.

Buna göre, Yunus' un D ile C noktaları arasına 
yerleştirdiği çubuğun uzunluğu kaç cm dir?

A) 100 B) 90 C) 80 D) 70 E) 60
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1. 

6

Şekil 1

26

6

2

Şekil 1 de verilen yamuk ve dikdörtgen şeklindeki 
masalarla Şekil 2 deki görüntü oluşturuluyor

Şekil 2

2 6 6 2

2

Şekillerdeki sayılar bulundukları kenarların met-
re cinsinden uzunluk değerleri olduğuna göre, 
Şekil  1 ve Şekil 2 de elde edilen görüntülerin 
çevreleri farkı  kaç metre olabilir?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

2. 

4  cm

1  cm

6  cm

4  cm

60°60°

Bazı ölçümleri cm cinsinden verilen dik ikizkenar ya-
muk prizma şeklindeki kutunun düzlemsel açınımı 
aşağıdaki gibidir.

Buna göre, bu açınımın çevresi kaç cm' dir?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28

3. Bilgi: Hız – zaman grafiğinde grafik parçaları ile 
zaman ekseni arasında kalan alan cismin yer de-
ğiştirmesini verir.

4 7 9

40

20

50

60

0

Hız (m/s)

Zaman (s)

Şekildeki cismin yer değiştirmesini hesaplamak is-
teyen bir öğrenci dik yamukların alanından fayda-
lanıyor.

Dik koordinat sisteminde verilenlere göre, cis-
min yer değiştirmesi kaç metredir?

A) 405 B) 400 C) 395 D) 390 E) 385

4. Şekil 1 deki ABCD yamuğunda ABFE yamuğu EF 
doğrusu boyunca katlanarak Şekil 2 deki görüntüyü 
oluşturuyor.

D

E

A B

F

k

3k

4 cm C

13  cm

Şekil 1

D

x y

E F

C

Şekil 2

Şekilde verilenlere göre,  x + y  toplamı kaç cm' 
dir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
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1. D 2. E 3. A 4. D 5. C 6. A 7. B 8. C

5. 

8. tel

14. tel

16 cm

92 cm

95 cm

20 telden oluşan dik yamuk şeklindeki kanunun tel-
leri arasındaki uzaklıklar eşittir. Bu kanunda en kısa 
telin uzunluğu 16 cm, en uzun telin uzunluğu 92 cm 
ve bu teller arasındaki uzaklık 95 cm dir.

Buna göre, 8. tel ile 14. teller arasında kalan dik  
yamuk şeklindeki bölgenin alanı kaç santimet-
rekaredir?
(Teller kanunun alt ve üst kenarlarına paralel olup, 
iplerin geçtiği noktalar doğrusaldır.)

A) 1540 B) 1620 C) 1680
              D) 1720 E) 1740

6. 

l ll lll V

BA

lV

Birim kareli kağıtta eksik çizilen ABCD yamu-
ğunun alanı 60 birimkare olduğuna göre, C ve 
D noktaları I, II, III, IV ve V ile numaralandırılan 
noktalardan hangileridir?

A) II ve V B) I ve IV C) II ve IV
                D) III ve V E) I ve III

7. 

50

60 80

150

Bir müşteri, satın almak istediği arazi hakkında şu 
bilgileri edinmiştir.
 

Arazi düz bir parsel üzerinde olup yamuk şek-•	
lindedir.
Arazinin taban uzunlukları 50 ve 150 metredir.•	
Arazinin yan uzunlukları 60 ve 80 metredir.•	

Buna göre, müşterinin satın almak istediği arazi 
kaç dönümdür? (1 dönüm = 100 m2)

A) 42 B) 48 C) 96 D) 160 E) 350

 

8. 

4 birim

5 birim
5 birim

5 birim

12 birim

Yan yüzeylerinin ölçümleri şekildeki gibi olan dört 
adet eş ikizkenar yamuktan oluşan saklama kabının 
sadece yan yüzeyleri yapışkanlı folyo ile kaplana-
caktır.

Buna göre, kullanılan folyonun bir yüzeyinin ala-
nı kaç birimkaredir?

A) 80 B) 92 C) 96 D) 100 E) 120
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02

1. 

S2

S1

6

4

3

2

Birbirine paralel olacak şekilde dizilen kaldırım taş-
ları S1 ve S2 ile belirtilen bölgelerde yerinden çık-
mıştır. Kaldırım taşlarını yerine oturtmak için bu böl-
gelere çimento dökülecektir. Verilen sayılar birim 
cinsinden kenar uzunluklarıdır.

Buna göre, çimento dökülecek bölgelerin alan-
larının oranı kaç olabilir?

A) 
2
1

 B) 
3
1

 C) 
4
1

                 D) 
5
1

 E) 
6
1

2. Bir oduncuda taban ayrıt uzunluğu 2 birim olan eş-
kenar üçgen prizma şeklinde eş tahtalar üretilmek-
tedir. Bu tahtalardan 75 tanesi aralarında boşluk 
kalmayacak ve birer yan yüzeyleri çakışacak şekil-
de yan yana ve üst üste olacak biçimde aşağıdaki 
gibi diziliyorlar.

Şeklin önden görünümü yamuk şeklinde olup alt 
taban uzunluğu 20 birim olduğuna göre, bu ya-
muğun orta taban uzunluğu kaç birimdir?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

3. 

A

I

30 cm

B

II

Üstten görünümleri verilen ikizkenar yamuk şeklin-
deki masalarda A ile B noktaları arası uzaklık, ikiz-
kenar yamuğun çevre uzunluğuna eşittir. İki masa-
nın doğrultusu değiştirilmeden birbirine doğru eşit 
miktarda hareket ettirilip tabanlarının çakıştırılma-
sıyla üst yüzeyi düzgün altıgen olan bir masa oluş-
turuluyor.

A ile B doğrusal olduğuna göre, altıgen masa 
oluşumunda masalardan biri kaç santimetre ha-
reket ettirilmiştir?

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90

4. ABCD yamuğunda DBC üçgeni DB doğrusu boyun-
ca katlanarak DBCı üçgeni elde ediliyor.

D

A B

C

4

4

150°

DC // AB,  AD ⊥ DB
|DC| = |CB| = 4 birim

Buna göre, |ACı| uzunluğu kaç birimdir?

A) 2 B) 2 2  C) 2 3
               D) 4                      E) 2 5
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1. C 2. C 3. B 4. D 5. B 6. D 7. D 8. E

5. 

A

D C

B

ABCD yamuğu şeklindeki kağıt

Alt ve üst tabanları çakışacak şekilde katlandık-•	
tan sonra tekrar açılıyor.

A ile B noktaları çakışacak şekilde katlandıktan •	
sonra tekrar açılıyor.

Katlamalar sonucu oluşan kat izlerinin uzunluk-
ları x ve y birim olduğuna göre, ABCD yamuk 
alanının x ve y cinsinden değeri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 
.x y

2
 B) x.y C) 2xy

               D) x + y                  E) x y2 2+

6. Bir yamuğun paralel olmayan kenarlarının orta nok-
talarını birleştiren doğru parçasına yamuğun orta 
tabanı denir ve orta taban uzunluğu, alt ve üst taban 
uzunlukları toplamının yarısına eşittir.

D

A B12

4 C

E
12

ABCD dik yamuk
DA ⊥ AB
|CD| = 4 birim
|DA| = 12 birim
|AB| = 12 birim

|CE| = |EB| olduğuna göre, |AE| uzunluğu kaç 
birimdir?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 13

7. Bir kartondan şekildeki gibi eş ikizkenar dik üçgenler 
elde ediliyor.

Bu ikizkenar dik üçgenlerin her biri aşağıdaki gibi 
katlanıyor.

Elde edilen dik yamukların yükseklikleri diğer ya-
mukların tabanları ile çakıştırılarak aşağıdaki şekil 
oluşturuluyor.

Oluşturulan rüzgar gülünün çevresi 16 8 2+_ i 
birim olduğuna göre, dik yamuklardan birinin 
alanı kaç birimkaredir?

A) 2 2  B) 4 C) 4 2
               D) 6                      E) 8

8. 3x

x

1 6 1

İnka mimarisinde ikizkenar yamuk biçimindeki kapı-
lara sıklıkla rastlanmaktadır.
Resimde görünen İnka uygarlığına ait bir kapı ve 
kapının iç bölgesindeki boşluk birbirine benzer ikiz-
kenar yamuk şeklindedir.

Yukarıdaki bilgilere ve resimde verilen bazı öl-
çümlere göre, x uzunluğu kaç birimdir?

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

Altı eş birim kareden oluşan şekildeki dikdörtgenin 
içine çizilebilecek bir deltoidin köşeleri bu 
dikdörtgenin kenarları üzerinde ve köşegenleri ka-
relerin kenarlarından geçiyor.

Deltoid ve dikdörtgenin kenarları çakışık olma-
dığına göre, deltoidin alanının en büyük değeri 
kaçtır?

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

2. 
A

B D

C

Necla, birim kareli kağıtta verilen A, B, C, D nokta-
larını birleştiren doğrusal çizgileri elini kaldırmadan 
ve doğru parçaları çakışmayacak şekilde çizmek 
istiyor.

Buna göre, Necla'nın çizeceği doğru parçaları-
nın uzunlukları toplamı en fazla kaç birim olur?

A) 54 B) 60 C) 74 D) 81 E) 91

3. 
A

B

3k

2k

4n

3n

D

C

Simetri ekseni A ve C noktalarından geçen deltoid 
şeklindeki yüzük taşı farklı taşlar kullanılarak yapıl-
mıştır.

Buna göre, pembe ve yeşil renkli taşların kulla-
nıldığı bölgelerin yüzey alanlarının oranı aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) 
18
17

 B) 
19
18

 C) 
20
19

               D) 
21
20

                  E) 
22
21

4. 

A

D E C

BF2 8

4

Yukarıda ABCD dikdörtgeni şeklindeki karton EF 
boyunca kesilip iki dikdörtgen elde edildikten sonra, 
bu dikdörtgenler birer köşegenleri boyunca kesiliyor. 
Oluşan parçalar ile bir deltoid oluşturuluyor.

Buna göre, oluşturulan bu deltoidin çevre uzun-
luğu kaç birimdir?

A) 10 5  B) 12 5  C) 15 5

               D) 16 5               E) 18 5
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1. C 2. D 3. D 4. B 5. D 6. A 7. D 8. D

5. 
l

ll V

lll

lV

Denizde durgun şekilde bulunan gemilerin konumla-
rı hakkında şunlar bilinmektedir.

I, V, III ve II, V, IV numaralı gemiler doğrusal-•	
dır.
II, V ve IV numaralı gemilerin I ve III numaralı •	
gemilere uzaklıkları ayrı ayrı eşittir.
V numaralı geminin, I ve IV numaralı gemilerin •	
ortasında bulunması için 350 metre, II ve III nu-
maralı gemilerin ortasında bulunması için 250 
metre hareket etmesi gerekiyor.

Buna göre, I, II, III ve IV numaralı gemilerin üze-
rinde bulunduğu dörtgenin çevresi en az kaç 
metredir?

A) 3000 B) 1800 C) 1600
               D) 2400                 E) 2200

6. 

A K

D M

LN

C

B

I. |MN| = |ML|
II. |DM| = |MC|
III. |NA| = |LB|
IV. |KN| = |KL|
V. |AK| = |KB|
Köşeleri ABCD karesinin üzerinde bulunan 
KLMN dörtgeninin bir deltoid olması için aşağı-
da verilen şıklardan hangisinde bulunan öncül-
ler yeterli değildir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV C) II, III ve IV
            D) II, IV ve V              E) I, III ve IV

7. 

A

D C

B

ABCD dikdörtgeni şeklindeki kağıt

AD ve BC çakışacak şekilde katlanıp tekrar •	 açı-
lıylor.

DC ve AB çakışacak şekilde katlanıp tekrar açı-•	
lıyor.

Bu durumda kat izlerinin uzunluğu 6 ve 8 birim 
olduğuna göre, kat izlerinin komşu köşeleri bir-
leştirilerek elde edilen dörtgenin alanı kaç birim-
karedir?

A) 96 B) 48 C) 36 D) 24 E) 14

8. Baran, uzunluk değerleri verilen aşağıdaki iki çıtayı 
dik olacak şekilde birbirine ekleyip bir uçurtmanın 
iskeletini oluşturuyor. Daha sonra bu iskeletin uç 
noktalarından geçen gergin bir ip kullanıyor.

12

16
12

5

8

15

8

6

Baran bu uçurtma-
dan istediği verimi 
alamayacağını dü-
şünerek çıtaları bir 
miktar kısaltarak 
aynı işlemi tekrar-
layıp yandaki şekli 
oluşturuyor.

Baran' ın ilk uçurtma için kullandığı ipin uzunlu-
ğu A, ikinci uçurtma için kullandığı ipin uzunlu-
ğu B ise A – B farkı kaç birimdir?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
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1. 

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 1 de düzgün beşgen şeklindeki tencere resmi 
varken, Şekil 2 de ise aynı tencereye ait resimde 
tencere kapağının bir ucu düzgün beşgene diğer 
ucu yerde olacak şekilde resmedilmiştir.

Buna göre, Şekil 2 de tencere kapağı ile tencere 
gövdesinin kesişimi arasında kalan açının ölçü-
sü kaç derecedir?

A) 36 B) 48 C) 54 D) 72 E) 108

2. Elimizde eşit uzunlukta 45 adet kibrit çöpü var. Bu 
kibrit çöplerini uç uca ekleyerek kenar sayıları farklı 
olan düzgün çokgenler elde ediyoruz.

Buna göre, bu kibrit çöpleriyle en fazla kaç düz-
gün çokgen elde ederiz? 
(Her kibrit çöpü bir defa kullanılacaktır.)

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

3. Aşağıda verilen ABCDEF düzgen altıgeni düşey 
doğrultuda AB kenarı FC doğrusu hizasına gelecek 
şekilde ötelenerek AıBıCıDıEıFı altıgeni elde edili-
yor.

A B

E D

CF

Öteleme sonucunda her iki altıgenin kesişim 
bölgesinin çevresi 16 birim olduğuna göre, kesi-
şim bölgesinin alanı kaç birimkaredir?

A) 8 3  B) 9 3  C) 10 3

              D) 12 3  E) 16 3

4. 

A

B

C

D

E

Açık hali verilen şemsiyenin üst kısmındaki A, B, C, 
D, E noktaları düzgün onikigenin bazı köşelerini 
temsil etmektedir. 

Şemsiye şekildeki durumda iken B ile D noktala-
rı arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre, A ile 
E noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 6 2  B) 6 3  C) 12

               D) 4 10                     E) 56
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1. D 2. D 3. C 4. B 5. E 6. B 7. B 8. C

5. 

A

B

7

9

1

Yeni harç dökülen düzgün altıgen şeklindeki piknik 
masasının üst kısmındaki beton kuruduktan sonra 
AB doğrusu boyunca çatlıyor.

Piknik masasında verilen bazı ölçümlere göre, 
görünen çatlağın uzunluğu kaç birimdir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

6. 

Şekil 1 Şekil 2

A

CDB
36° 36°

Şekil 1 deki düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu, 
Şekil 2 deki [BD] kenar uzunluğuna eşittir. Şekil  2 
de verilen üçgende,

• |AC| = |CD| ve m(ABC) = m(BCA) = 36°

• A(ABD)  = S1 ve A(ACD)  = S2 dir.

Buna göre, Şekil 1 de verilen beşgenin alanının 
S1 ve S2 cinsinden ifadesi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) S1 + S2 B) 2S1 + S2 C) S1 + 2S2

            D) 2(S1 + S2)              E) 2S1 + 3S2

7. A

C

Şekil 1 Şekil 2

D

E

A

BB

C D

Dı

Eı

Şekil 1 de verilen ABCDE düzgün beşgeni şeklinde-
ki kartondan ADE üçgeni kesildikten sonra üçgenin 
uzun kenarı ile BC kenarı üst üste gelecek  biçimde 
birbirine yapıştırılarak Şekil 2 elde ediliyor.

ßuna göre, DAEı açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48

8. 15 kişinin bulunduğu bir sınıftaki öğrenciler, Mate-
matik öğretmenine öğretmenler gününde üst yüzeyi 
düzgün çokgen olan bir pasta alıyor. Öğretmen pas-
tanın bir kenarının uç noktalarını pastanın merkezi 
ile birleştirecek şekilde kesiyor. Her öğrencisine bir 
dilim pasta ikram eden öğretmen geriye 3 dilim kal-
dığını görüyor. 

Buna göre, düzgün çokgen şeklindeki bu pas-
tanın bir diliminin merkez açısının ölçüsü kaç 
derecedir?

A) 30 B) 24 C) 20 D) 18 E) 15
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1. 

A B

C

DE K

F

Aralarında 20 metre bulunan apartmanlar düzgün 
bir altıgenin köşelerinde bulunmaktadır. A bloktan 
ayrılan biri D ve E noktaları arasında bulunan sey-
yar bir çiçekçiden çiçek alıp B blokta oturan hasta 
arkadaşını ziyaret ediyor.

Bu hareketlinin A bloktan ayrılıp B bloğa ulaşa-
na kadar aldığı yolun uzunluğu en az kaç met-
redir?

A) 20 13  B) 40 3  C) 30 5

            D) 60 2                    E) 120

2. 

A B

CF

DE

45°

ABCDEF düzgün altıgeni şeklindeki kağıt EF ile 45° 
lik açı yapan bir doğrultuda kesiliyor.

Buna göre, bu kesim sonucu DC kenarının bö-
lünmesiyle elde edilen uzunlukların oranı aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) 1 B) 
2

3
 C) 2

            D) 3                       E) 2

3. 

A

Şekil 1

B

CF

DE

A

Şekil  2

B

C3F LK7 2

Şekil 1 deki ABCDEF düzgün altıgeni şeklindeki ka-
ğıt FC doğru parçası boyunca katlanıp Şekil 2 deki 
kağıt oluşturuluyor. Katlama işleminden sonra, kağıt 
AK ve BL doğruları boyunca kesilerek ABLK yamu-
ğu elde ediliyor.

Buna göre, ABLK yamuğu şeklindeki kağıt açıl-
dığında elde edilen şeklin bir yüzünün alanı kaç 
birimkaredir?

A) 6 3  B) 9 3  C) 12 3

                 D) 324                E) 328

4. 

x

Emel, köpek kulübesinin ön kısmı için düzgün ah-
şap beşgenden kare şeklinde bir parça kesmek için 
önce ahşap yüzeye şekildeki gibi kareyi çiziyor.

Buna göre, Emel istediğini elde etmek amacıyla 
x açısını kaç derece hesaplamalıdır?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 18 E) 24
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1. A 2. B 3. D 4. D 5. E 6. A 7. A 8. C

5. Kenar uzunluğu 2 birim olan 3 adet düzgün altıgen, 
her birinin bir kenarı diğer bir altıgenin bir kenarıyla 
tam çakışacak biçimde birbirine yapıştırılıyor.

Buna göre, bu şekilde elde edilebilecek bir şek-
lin iki köşesi arasındaki uzaklık birim türünden 
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 2 3  B) 4 C) 4 3

                D) 2 13                   E) 8

6. Bir futbol antremanında, kenar uzunluğu 2 metre 
olan düzgün altıgen şeklindeki oyun sahasının farklı 
köşelerinde bulunan üç futbolcu topla yerden pas 
çalışması yapmaktadır. Bu çalışmada 1. futbolcu 
topu 2. futbolcuya, 2. futbolcu 3. futbolcuya ve 3. 
futbolcu 1. futbolcuya topu ulaştırdığında "tam pas-
laşma" adını veriyorlar.

Buna göre, "tam paslaşma" sonucu topun aldığı 
yol,

I. 6 metre

II. 4 2 3+_ i metre

III. 6 3  metre

IV. 6 2 3+_ i metre

uzunluklarından hangileri olamaz?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV

           D) I, II ve III               E) I, III ve IV

7. Bir düzgün beşgende bir köşegen uzunluğunun bir 
kenar uzunluğuna oranı Altın Oran olarak adlandırı-
lır ve f ile sembolize edilir.

A

B

C D

E

ABCDE düzgün beşgeninde [BA] ile [AE] nin CD 
doğrusu üzerindeki izdüşüm uzunlukları topla-
mının, [CD] kenarının uzunluğuna oranı f cinsin-
den eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) f B) 
1

z
  C) 2f         D) 

2
3
z       E) 

2
1
z

8. 
A

B C

K

L

M N

P

R

ABC eşkenar üçgeninde boyalı üçgenlerden

AKR üçgeni KR do•	 ğrusu boyunca

BML üçgeni LM doğrusu boyunca•	

PNC üçgeni PN doğrusu•	  boyunca katlanıyor.

Buna göre, katlamalar sonucu KLMNPR çokge-
ninde pembe boyalı alanın, boyalı olmayan ala-
na oranı kaçtır?

A) 
3
1

 B) 
2
1

 C) 1 D) 2 E) 3
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1. 

83 cm

Şekil 1 Şekil 2

1

2
3

4

5
6200400
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Şekil 1 deki gibi bir ibreli terazide karpuz tartıldı-
ğında ibre 1,6 kilogramı, Şekil 2 de ise karpuzun 
yanına bir kavun konulduğunda terazinin ibresi 2,8 
kilogramı göstermektedir.

Buna göre, teraziye yalnız kavun konulduğunda 
ibre kaç derece dönmüştür?

A) 60  B) 66  C) 72  D) 75  E) 80

2. Dört adet eş daireden, ortadaki daire 12 eş dilime 
ayrılmış diğer üç tanesi ortadaki daire etrafına teğet 
olacak şekilde eşit aralıklarla yapıştırılmıştır.

Şekil 1 Şekil 2

Şekil 1 deki daireler, ortadaki dairenin merkezi 
etrafında pozitif yönde aşağıdaki açıların han-
gisi kadar döndürülürse Şekil  2 deki konumla-
rına gelirler?

A) 1650  B) 1800  C) 1950
               D) 2100  E) 2250

3. Bilgisayar yardımı ile bir dairenin etrafına 16 eş yap-
rak çizilerek şekildeki papatya görüntüsü elde edil-
miştir.

Buna göre, bu papatyanın herhangi iki simetri 
ekseni arasındaki açı aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) 30  B) 45  C) 67,5 
                D) 90  E) 112,5

4. Defne, üç arkadaşını akşam yemeğine çağırmış 
ve bir pizza şirketinden büyük boy bir pizza sipariş 
vermiştir. Şirket pizzayı aşağıdaki gibi 12 eş dilime 
ayırarak göndermiştir.

Defne ve arkadaşları bu pizzadan 2 şer dilim yedik-
ten sonra, kalan parçaları Defne ile bir arkadaşı eşit 
olarak paylaşıp yiyor.

Buna göre, Defne’ nin yediği pizza dilimlerinin 
merkez açıları toplamı kaç derecedir?

A) 90  B) 120  C) 150 D) 180  E) 210
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1. C 2. C 3. A 4. B 5. E 6. B 7. E 8. C

5. 

45°

36°

30°

22,5°

x

Yukarıda verilen düzgün çokgenler ile ortalarında 
yazan sayılar arasında belli bir ilişki vardır.

Buna göre, x yerine aşağıdakilerden hangisi gel-
melidir?

A) 6  B) 8  C) 10  D) 12  E) 15

6. Bir işin üçte birinin bitmiş hali daire grafiğinde şekil-
deki gibi pembe renkle gösteriliyor.

Kalan

Biten

120°

Buna göre, işin %60 lık kısmının bitmiş hali aşa-
ğıdaki grafiklerden hangisi ile gösterilir?

A) B)

C)

210° 216°

240°225°

250°

D)

E)

7. Şekildeki dairesel bir pistin A noktasında bulunan 
V1 hızlı hareketli tekrar A noktasına 40 dakikada, B 
noktasında bulunan V2 hızlı hareketli tekrar B nok-
tasına 20 dakikada gelebilmektedir.

v1A

B

O

v2

V1 ve V2 hızlı hareketliler sırasıyla A ve B nok-
talarından aynı anda ok yönünde koşmaya baş-
ladıktan 4,5 saat sonra bulundukları noktaların 
görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru 
gösterilmiştir?

O O O

O O

A) B) C)

D) E)

8. Aşağıda eşit aralıklı dizayn edilmiş çember şeklinde 
bir dümen görülmektedir.

 

x yO

Şekildeki gemi dümeni üzerinde gösterilen x ve 
y açılarının toplamı kaç derecedir?

A) 102 B) 120  C) 135  D) 150  E) 180
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1. 

A

F

C

D
B

E
30° AY

GÜNEŞ
DÜNYA

Bir gök bilimci, Ay tutulması sırasında gözlemlediği 
gezegenleri daire şeklinde kağıda çizmiştir.

Bu gök bilimci, gezegenlere ait teğet doğrularını çiz-
miş ve CFD açısının ölçüsünü 30° bulmuştur.

Buna göre, gök bilimcinin AEB yayının ölçüsü 
ile CD yayının ölçüsü arasındaki farka vereceği 
cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30° B) 60° C) 90°       D) 120°     E) 150°

2. 

18°

B CA

D

E

O

|AO| = |DC| ,  m(ACE) = 18°
Şekilde O merkezli çember ile EOC üçgeni verilmiş-
tir.

EOC üçgeni O noktası etrafında pozitif yönde en 
az kaç derece döndürülürse EO kenarı AC doğ-
rusu üzerinde bulunur?

A) 36 B) 48 C) 54 D) 60 E) 72

3. 

B

C

A DO

O merkezli yarım çemberde AOC ve BOC üçgenleri 
OC doğrusuna göre simetriktir.

m(BD) = 40° olduğuna göre, ABC açısının ölçüsü 
kaç derecedir?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

4. Şekil 1 de iç yüzeyi ayna olan bir çemberde, K nok-
tasındaki ışık kaynağından gönderilen bir ışığın ay-
nadan yansıması modellenmiştir.

B

A
80°

Şekil 1

α
α

D

O

K

M
L

Şekil 2

C

E

Şekil 2 de aynı aynanın A noktasındaki ışık kayna-
ğından çıkıp E noktasına ulaşan bir ışığın izlediği 
yol modellenmiştir.

Buna göre, AE yayının ölçüsü kaç derecedir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70
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1. B 2. C 3. D 4. B 5. C 6. A 7. E 8. C

5. 

A
F

C

D

B

E

36°

Bir gözlükçü müşterisinin yüz hatlarına uygun ola-
cak şekilde gözlük camlarını verilen ölçümler ile 
ayarlıyor.

AC ve AE doğruları gözlük camına C ve E nok-

talarında teğet olduğuna göre, m(CFE) – m(BD) 
farkı kaç derecedir? (Camlar düzlemseldir.)

A) 108 B) 120 C) 144 D) 160 E) 180

6. Whatsapp telefon uygulamasında 24 saat sonra 
kaybolan metin, fotoğraf veya videoların her birine 
durum denir. Durum paylaşımı yapılırken, yapılan 
durum sayısına göre daire etrafına eş çember yay-
ları çizilir. Aşağıda paylaşılan durum sayısı ve çizi-
len yaylar görülmektedir.

1 Durum 2 Durum 3 Durum

İki yay arasında bulunan boşluk 10° lik yay öl-
çüsüne sahip olduğuna göre, bir kişi 12 durum 
paylaşımı yaptığında  çizilecek bir yayın ölçüsü 
kaç derece olur?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

7. Aşağıdaki şekilde uç noktaları E ve C olan iğne D 
merkezli çembere, uç noktaları D ve F olan iğne E 
merkezli çembere teğettir.

D

E

F

A

B

C

x
y

z

A, B, C, D, E, F noktaları çember şeklindeki eş dan-
tellerin merkezleri olmak üzere, CEB ve FDA açıları-
nın oluşturduğu bazı açı ölçüleri x, y, z dir.

Buna göre, 
y

x z+
 oranı kaçtır?

A) 
3
2

 B) 1 C) 
2
3

 D) 
3
4

 E) 2

8. Nilgün Hoca, Matematik dersinde seçtiği dört öğren-
cisine üzerinde sorular bulunan aşağıdaki kartları 
dağıtıp öğrencilerden soruları doğru cevaplamaları-
nı istiyor.

100°65°

x
O

x = ?

40°

x

O

x = ?

50°

60°

xO

x = ?

120°

70°

x

O

x = ?

Sorularda O noktası çemberin merkezi olduğuna 
göre, aşağıdakilerden hangisi x açısının derece 
cinsinden eşiti olamaz?

A) 35 B) 50 C) 80 D) 100 E) 110
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1. Aşağıdaki şekilde, çember biçimindeki bir telin çap 
uzunluğu bir cetvel yardımı ile ölçülmüştür.

A B

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

A ucu sabit kalmak koşulu ile bu tel B noktasın-
dan ok yönünde çekilirse, B noktasının cetvel 
üzerindeki dik izdüşümü hangi aralıkta olur? 
(Telin kalınlığı önemsizdir.)

A) (9,10)  B) (11,12)  C) (13,14)
             D) (15,16)  E) (18,19)

2. Bilardo toplarını dizmeye yarayan alete “üçgen” de-
nir. Çap uzunluğu yaklaşık 6 cm olan 15 eş topun 
üçgen yardımı ile dizilmiş hali aşağıdaki şekilde 
gösterilmiştir.

Buna göre, bu üçgenin çevresi yaklaşık olarak 
kaç cm dir? (π = 3 alınız.)

A) 60  B) 75  C) 90  D) 105  E) 120

3. Aşağıdaki O merkezli yarım çemberin yarıçapı 25 
birimdir. A köşesi çember üzerinde, [OB] kenarı 
çemberin çapı üzerinde olan bir ABO dik üçgeni 
O noktası etrafında, hipotenüsü çemberin çapının 
üzerine gelecek şekilde döndürülmüş ve OBıAı üç-
geni oluşturulmuştur.

.

.
A

B O

B'

A'

Şekildeki A ile B noktaları arası uzaklık 15 bi-
rim olduğuna göre, B ile B' noktaları arasındaki 
uzaklık kaç birimdir?

A) 12 3  B) 12 5  C) 12 6

              D) 12 7  E) 12 10

4. Çember şeklindeki tekerleklere sahip olan aşağıda-
ki bisiklette, O1 merkezli tekerleğin yarıçapı 7 birim,  
O2 merkezli tekerleğin yarıçapı 3 birimdir.

yer

O1

O2

Bu bisikletle gezintiye çıkan Göktuğ, bir süre gezdi-
ğinde O1 merkezli tekerleğin 120 tam tur döndüğü-
nü gözlemliyor.

Buna göre, bu ana kadar  O2 merkezli tekerlek 
kaç tam tur dönmüş olur?

A) 210  B) 240  C) 250  D) 280  E) 350
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1. A 2. C 3. E 4. D 5. C 6. C 7. B 8. C

5. Bir tahta panoya 36 adet çivi bir çember oluşturacak 
şekilde eşit aralıklarla çakılarak iki adet lastikle ABO 
üçgeni ve OCDEF beşgeni oluşturuluyor.

O

A B 

C

D E

F

Çivilerle oluşturulan çemberin yarıçapı 6 birim 
olduğuna göre, OCDEF beşgensel bölgesinin 
alanı ABO üçgensel bölgesinin alanından kaç 
birimkare fazladır?

A) 6  B) 8  C) 9  D) 10  E) 12

6. Birbirlerine teğet olacak biçimde 5 küçük eş ve 1 bü-
yük çember şekildeki gibi çizilmiştir.

Pembe bölgenin çevresi 160p birim olduğuna 
göre, bir küçük çemberin çevresi kaç birimdir?

A) 10π  B) 16π  C) 20π  D) 24π  E) 32π

7. 

Birim kareli zeminde çizilen soru işaretinin çiz-
gilerinin toplam uzunluğu kaç birimdir? (π = 3 
alınız)

A) 26  B) 28  C) 30  D) 32  E) 36

8. Abdullah, şekildeki delikler arası 3 er cm olan ke-
meri beline taktığında kemer tokası 3. deliğe denk 
gelmektedir. Abdullah bir ay diyet yaptıktan sonra 
bel çevresini oluşturan çemberin yarıçapının 2 cm 
azaldığını fark ediyor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 cm

{

Buna göre, Abdullah bir ay sonra aynı keme-
ri tekrar beline sıkmadan takarsa kemer tokası 
hangi deliğe denk gelir? (p = 3 alınız)

A) 5  B) 6  C) 7  D) 8  E) 9
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1. D E C

6

F

6

BA

N

ABCD kare
|CF| = |FB| = 6 birim

Şekildeki ABCD karesinden A merkezli DB yaylı 
çeyrek çember ile, EFC üçgeni kesilip atılıyor.

EF çembere N noktasında teğet olduğuna göre, 
geride kalan pembe renkli parçanın çevresi kaç 
birimdir?

A) 20 + 8p B) 20 + 6p C) 10 + 8p

               D) 10 + 6p              E) 40 + 3p

2. 

12
BA

12 birim çaplı çember üzerinde seçilen K ve L nok-

taları için m(KL) = 60° dir.

Buna göre, [KL] doğru parçasının [AB] çapı üze-
rindeki izdüşüm uzunluğunun alabileceği farklı 
tam sayı değerlerinin toplamı kaç birimdir?

A) 3 B) 6 C) 10 D) 15 E) 21

3. 

K

C

F BA

L

ED

Şekildeki A, B, C merkezli 2 birim yarıçaplı daire di-
limleri birbirlerine D, E ve F noktalarında teğettir.

A, F, B noktaları doğrusal olduğuna göre, boyalı 
şeklin çevresi kaç birimdir?

A) p B) 2p C) 
2

5r
 D) 3p E) 4p

4. Aşağıda verilen 1 TL madeni paranın çapı 2,615 
mm, 50 kr madeni paranın çapı 2,385 mm dir.

Bu paralarla yukarıdaki modeli oluşturan biri 
şeklin boyutlarında değişiklik yapmadan bu 
modeli kağıda resmettiğinde çizeceği yayların 
uzunlukları toplamı kaç p milimetredir?

A) 20 B) 18 C) 16 D) 15 E) 12
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1. B 2. E 3. B 4. A 5. A 6. B 7. C 8. C

5. 

lll

lll

lV
V

A C B D

Birim kareli düzlemde çizilecek [AB] ve [CD] 
çaplı çemberler yukarıda numaralandırılan nok-
taların hangisinde kesişir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

6. 

Cansu, üst yüzeyi dikdörtgen şeklinde olan havuza 
iki taş atınca suda çemberler meydana geliyor. Bu 
çemberlerin havuzun kenarlarına ve birbirlerine te-
ğet oldukları an büyük çemberin yarıçapı 3 m küçük 
çemberin yarıçapı ise 2m olduğu biliniyor.

Bu an yukarıda gösterildiğine göre, dikdörtgenin 
alanı kaç kaç metrekaredir?

A) 60 B) 72 C) 75 D) 84 E) 90

7. 

O L

A

K B

Şekilde birim kareli kağıtta O merkezli KL yaylı 
çeyrek çembere A ve B noktalarının en yakın 
uzaklıkları x ve y birim olduğuna göre, x + y top-
lamı kaç birimdir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

8. Şekilde bir rampaya ait bazı ölçümler ve bu rampa-
ya çıkan bir bisikletli görülmektedir.
 

C

A B20

15

 

CB ⊥ AB
|CB| = 15 birim
|AB| = 20 birim

Bisikletin tekerleri AC yoluna ait yükseklik ve kenar-
ortay noktalarına teğet olduğu an şekilde resmedil-
miştir.

Bisiklet tekerleri çember şeklinde olduğuna 
göre, tekerler arasındaki mesafe kaç birimdir?

A) 
2
5

 B) 3 C) 
2
7

 D) 4 E) 
2
9
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1. Bir şirket için amblem tasarlayan Ahmet birbirine eş 
olan dört adet düzgün beşgenle aşağıdaki şekli çizi-
yor.

Sonra da her beşgene ait çevrel çemberi çiziyor.

Daha sonra şekildeki tüm beşgenleri siliyor.

Bir çemberin yarıçapı 10 birim olduğuna göre, 
amblemin çevresi kaç π birimdir?

A) 80 B) 72 C) 60 D) 44 E) 36

2. Yarıçap uzunluğu r birim ve merkez açısı x° olan 

bir daire diliminin alanı π
°

°
r

x
360

2 $  bağıntısıyla bu-

lunur.

Yarıçap uzunluğu 6 br olan eş dairelerin merkezleri 
yeşil renkli bölgenin köşeleridir.

Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç birimkare-
dir?

A) π18 18 3+  B) π –18 18 3

C) π –18 9 3  D) π –18 27 3

 E) π – 318 36

3. O

Şekil 1

BA

6

C

8

O noktası daire dili-
minin merkezidir.
|OA| = 6 birim

|AB| = 8 birim

Şekil 1 de verilen oyun hamurunun renkli kısmı 
koparılıyor ve koparılan parçanın şekli değiştirilip, 
OBC dilimine eklenerek Şekil 2 deki OBD üçgeni 
oluşturuluyor.

D

Şekil 2

O

B

C

[DB], B noktasında 
çembere teğettir.

Şekil 1 deki daire diliminin alanı şekil 2 deki 
OBD üçgeninin alanına eşit olduğuna göre, |CD| 
uzunluğu kaç birimdir?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

4. Taban ayrıtları 6 birim ve 12 birim olan ağzı açık 
dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun içinde bu-
lunan daire şeklindeki madeni para kutu içerisinde 
doğrultusu değiştirilmeden hareket ettiriliyor.

Kutunun üstten görünümü şekildeki gibi oldu-
ğuna göre, paranın kutu tabanına temas ettiği 
bölgenin alanı en fazla kaç birimkaredir?

A) 27π B) 27 + 9π C) 27 + 36π
             D) 36 + 9π E) 36 + 36π
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1. D 2. B 3. C 4. D 5. B 6. D 7. E 8. D

5. 

A

B C

O D

Çapı 8 br olan O merkezli yarım daire şeklindeki ka-
ğıt  eşit uzunluktaki [AB], [BC] ve [DC] doğru parça-
ları boyunca kesiliyor.

A

B C

O D

Oluşan şekilde ABO ve COD üçgenleri sırasıyla OB 
ve OC doğrultusunda katlanıyor.

Buna göre, katlama sonrası oluşacak şeklin ala-
nı kaç birimkaredir? (Kağıdın kalınlığı önemsizdir)

A) 6 3  B) 4 3  C) 
π

3

8

               D) 2π E) 4 + π

6. Yarıçapı 12 birim olan ve üst yüzeyi daire şeklinde 
olan katlanabilen ahşap masanın iki parçası katla-
nınca şekildeki görüntü oluşuyor.

Katlanan her parçanın yay ölçüsü 120° olduğu-
na göre, ortadaki parçanın üst yüzey alanı kaç 
birimkaredir?

A) π24 36 3+  B) π24 72 3+

C) π48 36 3+  D) π48 72 3+

                      E) π –96 72 3

7. Şekil 1 de eş çemberleri çevreleyen gergin ipin 
uzunluğu (A + 6π) birimdir.
Bu çemberler birbirine teğet olacak şekilde birleşti-
rilip tekrar gergin bir iple çevrilince Şekil 2 deki gö-
rüntü oluşuyor.

Şekil 1 Şekil 2

Buna göre, Şekil 2 deki gergin ipin uzunluğu kaç 
birimdir? (A ∈ N)

A) 9 + 6π B) 12 + 6π C) 15 + 6π
              D) 16 + 6π E) 18 + 6π

8. Çapı 12 birim olan dairesel masayı örtmek için bir 
kısmı sarkan kare şeklinde bir örtü kullanılıyor.

 

Örtünün bir kenar uzunluğu 15 birim olduğuna 
göre, masadan sarkan parçanın alanı kaç birim-
karedir?

A) 225 – 144π B) 225 – 100π

C) 225 – 45π D) 225 – 36π

                      E) 225 – 18π
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1. 

A O B O
Şekil 1 Şekil 2

Şekil 1 de yarıçapı 6 birim olan O merkezli daire 
şeklindeki kağıt, A ve B noktaları O noktasında ke-
sişmek üzere katlandığında Şekil 2 deki görüntü 
oluşuyor.

Buna göre, mavi boyalı alan kaç birimkaredir?

A) –36 3 6r  B) –12 12 3r

C) –24 24 3r  D) –18 3 6r

                    E) –27 3 9r

2. 

O

Bir baklava ustası daire şeklindeki baklava tepsisi-
nin üzerine birim kareli şeffaf bir kağıt koyup eş bak-
lava dilimleri elde etmek istiyor.

Buna göre, baklava ustası bu tepsiden şekil-
de verilen dilimden en çok kaç tane dilim elde 
eder?

A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

3. 

Şekil 1 Şekil 2

Şekil 1 de yarıçapı 2 birim olan bir daire dört eş par-
çaya ayrılıyor. Bu parçalar Şekil 2 deki gibi komşu 
olanlar birbirine teğet olacak şekilde birleştiriliyor.

Buna göre, Şekil 2 de daire dilimleri arasında ka-
lan boşluğun alanı kaç birimkaredir?

A) 16 – 4p B) 12 – 4p C) 16 – 8p

              D) 8p – 12            E) 16p – 4

4. 

Şekilde bir motorun eş kasnaklarının yarıçap uzun-
luğu 6 birim, kasnakları çevreleyen gergin kayışın 
genişliği 2 birimdir.

Kasnak merkezlerinin oluşturduğu şeklin çevre-
si 48 birim olduğuna göre, kullanılan kayışın bir 
yüzünün alanı kaç birimkaredir? 

A) 96 + 48p B) 48 + 24p C) 48 + 12p

             D) 96 + 12p             E) 96 + 24p
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1. D 2. C 3. A 4. E 5. E 6. C 7. E 8. B

5. 

Şekilde verilen sarı, yeşil ve pembe renkli  dairesel 
levhalar merkezleri çakışacak şekilde üst üste konu-
larak aşağıdaki görüntüler elde ediliyor. Görünen 
alanlar aşağıda dairelerin altına yazılmıştır.

Sarı alan
33π birimkare

Sarı alan
40π birimkare

Yeşil alan
7π birimkare

Dairelerin yarıçap uzunlukları birer tam sayı ol-
duğuna göre, yukarıda verilen şekilde sarı renkli 
bölgenin alanı kaç p birimkaredir?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

6. 

BA

Şekildeki bahçenin A ve B noktalarında bulunan fıs-
kiyeler kendilerinden 6 metre uzağa kadar sulama 
yapacak şekilde ayarlanıyor.

Buna göre, iki fıskiyenin ortak suladığı alan kaç 
metrekaredir?

A) –24 36 3r  B) – 312 18r

C) 24 – 318r  D) – 36 312r

                  E) 24 – 327r

7. Yarıçap uzunluğu r birim olan bir dairenin alanı p.r2 
bağıntısı ile bulunur.

A

4 6 x

B C D

|AB| = 4 birim,  |BC| = 6 birim,  |CD| = x

Yukarıdaki şekilde verilen [AD], [BD] ve [CD] çaplı 
daireler D noktasında birbirine teğettir.

Sarı ve mavi ile boyalı bölgelerin alanları birbiri-
ne eşit olduğuna göre, x kaç birimdir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

8. 120 mm

22 mm

32 mm

36 mm

S1

S2

S3

Yukarıda daire şeklinde bir CD' nin ve CD içindeki 
dairelerin çap uzunluğu milimetre cinsinden veril-
miştir. 

S1, S2, S3 bulundukları halkaların alan değerleri 
olmak üzere,

I. 134p < S1 < 136p

II. 67p < S2 < 69p

III. 3138p < S3 < 3140p

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
            D) II ve III               E) I, II ve III
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1. 

O

A

B

Betül, birim kareli düzlemde A noktasından itibaren 
sabit hızla ve aynı doğrultuda hareket eden bir ka-
rıncayı gözlemlemeye başlıyor. Karınca 2 saniye 
sonra B noktasına varıyor.

Betül, O noktasını orijin seçtiğine göre, karınca-
nın 12 saniye sonunda bulunduğu noktanın ko-
ordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (26, 14) B) (27, 16) C) (27, 14)
             D) (28, 16)            E) (28, 14)

2. 

x

y

A (2,1)

D (6,7)

B (8,1)

C

O

Dik koordinat düzleminde şekildeki gibi verilen A, B, 
C noktaları bir karenin ardışık üç köşesidir.

Bu kare ile merkezi C noktası ve yarıçapı [CD] 
olan bir dairenin kesişim bölgesinin alanı kaç 
birimkaredir?

A) p B) p + 9 C) p – 1
               D) 2p                      E) 2p + 4

3. 
y

D

A B

x

C

O

Dik koordinat sisteminde AB // Ox olmak üzere 
ABCD dikdörtgeni için

[AD] kenarı [BC] kenarının üzerine katlandığın-•	
da oluşan şeklin ağırlık merkezinin koordinatları 
(11, 6)

[BC] kenarı [AD] kenarının üzerine katlandığın-•	
da oluşan şeklin ağırlık merkezinin koordinatları 
(5, 6) dır.

Buna göre, ABCD dikdörtgeninin ağırlık merke-
zinin orijine olan uzaklığı kaç birimdir?

A) 5 B) 6 2  C) 10
            D) 8 2                      E) 13

4. 

DA(5,7)

B(3,3) C(9,3)

Bir ağacın üzerine konan kuşların bulundukları ko-
num bir paralelkenarın köşeleri olan A, B, C ve D 
noktalarıdır.

Buna göre, B ile D noktalarında bulunan kuşlar 
arasındaki uzaklık kaç birimdir? (Şekil düzlem-
seldir.)

A) 6 B) 4 3  C) 2 13
               D) 6 2                  E) 4 5
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1. C 2. A 3. C 4. E 5. E 6. C 7. B 8. A

5. 

(10,11)

(4,8)

Kare şeklindeki eş fayansların bulunduğu duvardan 
üç fayans düşünce yukarıdaki görüntü oluşmuştur.

Verilen koordinat değerlerine göre, düşen fa-
yansların duvarda kapladığı alan kaç birimkare-
dir?

A) 9 B) 12 C) 18 D) 24 E) 27

6. 

D
D

Cı

Aı

A (0,0) B (20,0)

Bı(0,–10)

C (20,15)

Şekil 2Şekil 1

Şekil 1 de duvara D ve C noktalarından çivi ile tuttu-
rulmuş tablonun bir süre sonra C noktasındaki çivisi 
çıkınca tablo D noktası etrafında dönerek Şekil 2 
deki gibi duruyor.

Verilen koordinat değerlerine göre, Cı noktasının 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (9, 2) B) (10, 1) C) (12, – 1)

          D) ,3 5 6 5_ i             E) (15, –10)

7. 
A(2, 7)

B(6, 1)
x

y

O

Dik koordinat düzleminde bir kenarı [AB] olan kare-
ler çiziliyor.

Buna göre, bu karelerin ağırlık merkezlerinin ko-
ordinatları toplamı kaçtır?

A) 14 B) 16 C) 17 D) 20 E) 21

8. Bir düzgün beşgende, bir köşegen uzunluğunun bir 

kenar uzunluğuna oranı olan 
2

5 1+
 sayısına Altın 

Oran denir.

D

A B

CE

x

y

O

Dik koordinat düzleminde verilen ABCDE düz-
gün beşgeninin çevresi 5 birim olduğuna göre, 
A noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
–

4

5 1
 B) 

–

2

5 1
 C) 5

              D) 
2

5 1+
             E) 

4

5 1+
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1. y

xO (1,0)

Birim kareli dik koordinat düzleminde O(0,0) nokta-
sından harekete başlayan bir hareketlinin her adımı 
1 birimdir. Bu hareketli ilk adımda 1, ikinci adımda 
2 ...... , n. adımında n birim yol alıyor. Adım sayısı 
bittikten sonra sola doğru 90° dönüp hareketine de-
vam ediyor.

Bu hareketlinin 19. adımının sonunda bulundu-
ğu noktanın koordinatları aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) (–10, 10) B) (5, 10) C) (–8, 8)
                 D) (7, 8) E) (6, 5)

2. 

90 m

Motorsiklet

40 m

Bir motorsiklet yarışmasında, yarışmacının önün-
deki engel iki dik üçgen şeklindeki rampa ve bu 
üçgenler arasında kalan kareye ait bazı ölçümler 
verilmiştir.

Yarışmacı bu engeli aştığında aldığı yollara ait 
eğimlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
6

13
 B) 

6
5

 C) 0

                D) –
6
1

 E) –
6
5

3. y

x
O

2x – 3y + 12 = 0

Dik koordinat düzleminde verilen 2x – 3y + 12 = 0 
doğrusu ile eksenler arasında kalan şekildeki dik 
üçgen orijin etrafında saat yönünde 90° döndürüle-
cektir.

Buna göre, dönme dönüşümü sonucu oluşan  
dik üçgenin hipotenüsünü taşıyan doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x + 2y – 12 = 0 B) 4x + 3y – 12 = 0
C) 3x – 2y – 12 = 0 D) 3x + y – 6 = 0
  E) 2x + 3y – 12 = 0

4. 26° D 45° D

42° K

36° K

Türkiye'nin coğrafi koordinatı 26° – 45° doğu me-
ridyenleri, 36° – 42° ile kuzey paralelleri arasında 
yer alır.

Aşağıda verilen koordinatları hangisi Türkiye' 
nin coğrafi konumlarından biri değildir?

A) 36°D – 38°K B) 33°D – 41°K

C) 39°D – 39°K D) 37°D – 35°K

 E) 41°D – 37°K
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1. A 2. E 3. A 4. D 5. A 6. B 7. C 8. A

5. 
y

x
O

A (–3, 5)

B (7, –2)

Dik koordinat düzleminin A noktasında bulunan çe-
kirge zıplayarak x ekseni üzerinde bir C noktasına, 
ordanda zıplayarak B noktasına ulaşıyor.

A, B ve C noktaları doğrusal olduğuna göre, C 
noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
7

29
 B) 

8
31

 C) 
3

19

              D) 
9

46
 E) 

13
71

6. 

y

A

D

CD
uv

ar

x
YerO

x = 7
B(3,0)

Dik koordinat düzleminde verilen ABCD karesinin 
ABC köşeleri doğrular üzerindedir. Bu kare B köşesi 
etrafında negatif yönde bir miktar döndürülerek BC 
kenanın Ox ekseniyle çakışması sağlanıyor.

Dönme işlemi sona erdiğinde, D noktasının bu-
lunduğu köşenin yeni koordinatları aşağıdaki-
lerden hangisi olur?

A) (7, 4) B) (8, 5) C) (7, 5)
               D) (8, 4) E) (9, 5)

7. y

x

y = x
y = mx

O

A (n,6)

Dik koordinat düzleminde, A(n, 6) noktasının üze-
rinde bulunduğu y = x doğrusu orijin etrafında ok 
yönünde 90° döndürülüyor ve y = mx doğrusu elde 
ediliyor.

Bu dönme sonucu A noktasının bulunduğu nok-
tanın aldığı yolun uzunluğu kaç birimdir?

A) 6 2  B) 6 3  C) π3 2

                D) π3 3  E) 6π

8. y

xO A

C

B(14, 8)

D(4, 3)

Dik koordinat düzleminde verilen ABCD dikdörtgeni 

sağa doğru devrilirse B noktası x ekseni üzerin-•	
deki Bı noktası ile 

sola doğru devrilirse D noktası x ekseni üzerin-•	
de Dı noktası ile

çakışıyor.

ABCD dikdörtgeninin kenarları tam sayı olduğu-
na göre, Bı ile Dı noktaları arasındaki uzaklık kaç 
birimdir?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 24
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02

1. Bir bilgisayar ekranının inç cinsinden boyutu şöyle 
hesaplanır.

Ekranın köşegenini oluşturan uzunluk santimet-•	
re cinsinden ölçülür.
Ölçülen köşegen uzunluğu 2,54 e bölünür.•	

(0,0)

x = 40

y = 30

Yukarıdaki dik koordinat düzleminde 1 birim 1 inç'e 
eşittir. Bu bilgisayar ekranında verilen bilgiler yardı-
mıyla bilgisayarın ekran boyutu ölçülmek isteniyor.

Buna göre, yukarıdaki bilgisayarın boyutu kaç 
santimetredir?

A) 104 B) 109 C) 120 D) 127 E) 140

2. 
m

n

Yukarıda verilen bir defter yaprağı birim karelere ay-
rılmıştır.

m doğru parçasını üzerinde taşıyan doğrunun 
denklemi 3x – 4y + 6 = 0 olduğuna göre, n doğru 
parçasını üzerinde taşıyan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 3x + 4y + 6 = 0 B) 4x – 3y + 5 = 0
C) 4x + 3y + 1 = 0 D) x – y + 1 = 0
                     E) x + y + 6 = 0

3. 

4x – 3y + 6 = 0 4x – 3y – 14 = 0d

Şekildeki dolabın kapıları özdeş olup bu kapıları 
üzerinde taşıyan ve aynı düzlemde bulunan doğru-
lar verilmiştir.

Buna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdaki-
lerden hangisidir? (Şekil düzlemseldir.)

A) 4x – 3y – 20 = 0 B) 4x – 3y – 4 = 0
C) 4x – 3y = 0 D) 4x – 3y + 4 = 0
                        E) 4x – 3y + 20 = 0

4. 

x

y

C B

AO

Bı

Dik koordinat düzleminde OABC dikdörtgeninde 
ABC üçgeni AC doğrusu boyunca katlanarak ABıC 
üçgeni elde ediliyor.

CBı doğrusunun eğimi –
4
3

 ve OABC dikdörtge-

ninin alanı 27 birimkare olduğuna göre, A nokta-
sının apsisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 B) 9 C) 8  D) 7 E) 6
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1. D 2. C 3. B 4. B 5. A 6. C 7. D 8. A

5. Dik koordinat sisteminde x = 4 ve y = 3 doğrularının 
kesim noktasında bulunan bir hareketli kuzey doğu 
yönünde, x = 9 ve y = 10 doğrularının kesim nok-
tasında bulunan bir hareketli kuzey batı yönünde 
hareket ediyor.

Buna göre, bu iki hareketlinin üzerinden geçtiği 
noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) (10, 9) B) (11, 8) C) (11, 9)
             D) (10, 8) E) (9, 9)

6. Bir A(x0, y0) noktasının ax + by + c = 0 doğrusuna 

olan uzaklığı 
. .

a b

a x b y c

2 2

0 0

+

+ +
 bağıntısıyla bulunur.

x

y C B

A (6,2)

0

Dik koordinat düzleminde verilen dikdörtgenler eş-
tir.

Buna göre, C noktasının orijinden ve B noktasın-
dan geçen doğruya olan uzaklığı kaç birimdir?

A) 1 B) 1,2 C) 1,6 D) 2  E) 3

7. 

D

B

C

A

Birim karelerden oluşan şekilde verilen A, B, C, 
D noktaları ile oluşturulan doğrulardan birinin 
eğiminin negatif olma olasılığı kaçtır?

A) 
6
1

 B) 
3
1

 C) 
2
1

                D) 
3
2

 E) 
6
5

8. 

K

LC B

O (0,0) A (4,0)

Dik koordinat düzleminde verilen OABC karesi şek-
lindeki kağıt OK ve OL doğruları boyunca kesildiğin-
de elde edilen parçaların çevreleri eşit oluyor.

Buna göre, OL doğrusunun eğimi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 
3
4

 B) 
4
5

 C) 
5
6

              D) 2 E) 
3
8
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1. Denklemleri ax + by + c1 = 0 ve ax + by + c2 = 0 olan 

iki doğru arasındaki uzaklık 
–

a b

c c

2 2

1 2

+
 bağıntısıyla 

bulunur.

d1
d2

d4

d3

d1 : 3x + 4y – 16 = 0
d2 : 3x + 4y + 34 = 0
d3 : 5x –12y – 25 = 0
d4 : 5x – 12y + 27 = 0

Yukarıdaki şekilde d1 ve d2 doğruları büyük çembe-
re, d3 ve d4 doğruları küçük çembere teğettir.

Buna göre, sarı renkli bölgenin alanı kaç p bi-
rimkaredir?

A) 7 B) 9 C) 16 D) 21 E) 24

2. 

x

y

D

A

B (10,0) C (20,0)O

ABC dik üçgen, BA ⊥ AC, AD ⊥ Ox
|DC| = 2 birim

Yukarıda dik koordinat düzleminde çizilen düzenek-
te yarıçapı 1 birim olan çemberin hareket doğrultusu 
görülmektedir.

Buna  göre, çember merkezi AD doğrusunun 
üzerinde bulunduğu an çember merkezinin ko-
ordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (18, 4) B) (18, 7) C) (16, 4)
               D) (16, 6)                E) (18, 5)

3. 

x

y

B

A (3,0)O

Dik koordinat düzleminde Ox eksenine A(3, 0) nok-
tasında teğet olan çember x ekseni boyunca ok yö-
nünde B(1, 2) noktası ile işaretlenen nokta x ekseni-
ne temas edene kadar döndürülüyor.

Buna göre, B noktasının temsil ettiği nokta x ek-
seninin hangi noktası ile ilk kez çakışır?

A) 2p + 3 B) 3p + 3 C) 
3

4
3

r
+

             D) 
3

4
3

r
+                E) 

3

2
3

r
+

4. 

x

y

O

Yukarıdaki şekilde sarı, yeşil ve mor renkli dairelerin 
yarıçapları eşit uzunluktadır. Daireler birbirine teğet, 
ayrıca sarı renkli daire eksenlere ve mor renkli daire 
Ox eksenine teğettir. 

Mor renkli dairenin denklemi

 (x – 6)2 + (y – 2)2 = 4

olduğuna göre, yeşil renkli dairenin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) (x – 4)2 + –y 2 2 3 4
2

+ =_ i

B) (x – 4)2 + – –y 2 2 3 4
2

=_ i

C) (x – 4)2 + –y 2 2 3 4
2

+ =_ i

D) (x + 4)2 + – –y 2 2 3 4
2

=_ i

E) (x + 4)2 + y 2 2 3 4
2

+ + =_ i
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1. D 2. E 3. B 4. B 5. C 6. B 7. D 8. D

5. 

x

y

A (3,0)

O

3

1
y = –      x

Şekilde O merkezli daire, –y x
3

1
=  denklemi ile 

verilen doğru ve x = 0 doğrusu ile sınırlanan bazı 
alanlar pembe renge boyanmıştır.

Buna göre, pembe renkli bölgelerin alanları top-
lamı kaç birimkaredir?

A) 6 + 2p B) 6 + 3p C) 3p

               D) 2p                     E) 4p

6. 

x

y

d : 3x + 4y – 12 = 0

O

Bir mühendis yeni bir inşaatın projesini bilgisayara 
aktarırken üstten görünümden faydalanmak için dik 
koordinat düzlemini kullanıyor. İnşaatın temeli daire 
şeklinde olup bu daire eksenlere ve d doğrusuna 
teğettir.

Buna göre, bilgisayar ekranındaki inşaat temeli-
nin ekranda kapladığı alan kaç birimkaredir?

A) 
2

r
 B) p C) 

3

2

r

               D) 2p                    E) 4p

7. 

A

B

Birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminin bir 
kesitinde merkezleri A ve B olan çemberler birbirine 
dıştan teğettir. 

A merkezli çemberin denklemi

 (x – 2)2 + (y – 1)2 = 9

olduğuna göre, B merkezli çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) (x – 4)2 + (y – 6)2 = 4

B) (x – 3)2 + (y – 6)2 = 8

C) (x – 6)2 + (y – 4)2 = 25

D) (x – 6)2 + (y – 4)2 = 4

E) (x – 4)2 + (y – 6)2 = 25

8. Analitik düzlemde merkez koordinatları (2, 5) ve ya-
rıçapı 3 birim olan çemberin üzerinde bir A noktası, 
merkez koordinatları (–6, –1) ve yarıçapı 1 birim 
olan çemberin üzerinde bir B noktası seçiliyor.

Buna göre, A ve B noktaları arasındaki mesafe-
nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) [2, 4] B) [4, 10] C) [6, 13]

            D) [6, 14]                   E) [10, 18]
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1. 

Sekil 2

5 m 5 m

12 m

α

Sekil 1

Şekil 1 deki elektrik direği fırtına sonucu yana devri-
lince Şekil 2 deki görüntü oluşuyor.

Direk gövdesinin yer ile yaptığı açının ölçüsü a 
olduğuna göre,  sina  değeri kaçtır?

A) 
12
5

 B) 
13
12

 C) 
13
5

              D) 
13
10

                     E) 
13
8

2. 

45°

5 m

64°

Şekilde olta ile balık yakalama anında bazı ölçümler 
verilmiştir.

Olta ipinin suya değdiği noktanın rıhtıma olan 
uzaklığı 8 metre olduğuna göre, oltanın uzunlu-
ğu yaklaşık olarak kaç metredir? (sin64° ≅ 0,9)

A) 3 B) 
3

10
 C) 

3
11

              D) 4                          E) 
3

13

3. 

Yukarıdaki üçgenler birer kenarları çakışacak şekil-
de birleştirilerek aşağıdaki üçgeni oluşturuyorlar.

A

B C

m(ABC) = x olduğuna göre, cotx değeri kaçtır?

A) 2 B) 3  C) 
2

3

             D) 
2
1

                       E) 
3

1

4. 

B

15

B

A

C

C ABC dik
üçgen
BA ⊥ AC

m(ABC) = 15°  

C ∈ [BıCı]

ABC dik üçgeni A noktası etrafında ok yönünde bir 
miktar döndürüldüğünde ABıCı üçgeni elde ediliyor.

Buna göre, tan(BıAC)  ifadesinin değeri kaçtır?

A) 
2
1

 B) 
3

1
 C) 1

              D) 3                     E) 2
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1. C 2. B 3. E 4. D 5. A 6. C 7. E 8. D

5. 

D

BA

α

α

α

C

Aslı, bir kağıda A noktasından başlayarak her 3 san-
timetrede bir hareket doğrultusundan a açısı kadar 
sola dönen doğru parçaları çizdiğinde başladığı 
noktaya ulaşıyor.

Aslı' nın çizdiği şeklin çevresi 36 santimetre ol-
duğuna göre,   sin(p – a)  değeri kaçtır?

A) 
2
1

 B) 
2

2
 C) 

2

3

           D) 
2

5 1+
                E) 

–

2

5 1

6. 

B

1812

Sekil 1

A

α

C B

Sekil 2

A

Şekil 1 de dik kenar uzunlukları verilen ABC dik üç-
geni şeklindeki kağıdın C köşesi B köşesi ile çakışa-
cak şekilde katlandığında Şekil 2 deki görüntü olu-
şuyor.

Buna göre, cosa değeri kaçtır?

A) 
5
3

 B) 
5
4

 C) 
13
5

             D) 
13
12

                    E) 
5

12

7. 

B

A

C

O x

y

Dik koordinat düzleminde verilen OABC karesinin C 
köşesinden geçen bir doğru, kareyi iki parçaya bölü-
yor. Doğruya göre, karenin altta kalan parçasının 
alanı, üstte kalan parçanın alanının 3 katıdır.

Bu doğrunun Ox ekseniyle yaptığı dar açının öl-
çüsü a olduğuna göre, tana değeri kaçtır?

A) 
3
1

 B) 
3
2

 C) 
4
1

           D) 
4
3

 E) 
2
1

8. 

83 cm

40°

Şekilde ön kaput uzunluğu 125 cm olan araba için,

Kaput kapalıyken yere olan uzaklığı 83 cm dir.•	
Kaput tam açıldığında gövde ile 40° lik açı ya-•	
pıyor ve kaputun sabit olmayan ucu arabanın 
yüksekliği seviyesine çıkıyor.

Buna göre, arabanın yerden yüksekliği yaklaşık 
olarak kaç santimetredir? (sin40° ≅ 0,64)

A) 156 B) 158 C) 161 D) 163 E) 167
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1. Bora, kardeşini salıncakta sallarken salıncağı AB 
doğrultusuna kadar geriye çekip itildiğinde salıncak 
en fazla AC doğrultusuna kadar çıkabiliyor.

 

 

B

4

2

C

A

α

2

Şekilde verilen bazı ölçümlere göre, a açısının 
ölçüsü kaç derecedir?

A) 90 B) 105 C) 120 D) 135 E) 150

2. A

B C

Birim kareli düzlemde bulunan ABC üçgeninin BC 
kenarına ait yükseklik ile kenarortayın oluşturduğu 
dar açı a dır.

Buna göre, cota kaçtır?

A) 
2
3

 B) 
5
4

 C) 1 D) 
4
5

  E) 
3
2

3. 

B

A

CE

Bı

x

20

5 7

ABC bir üçgen,  |AB| = 20 birim,

|BE| = 5 birim, |EC| = 7 birim,   m(CEBı) = x

ABE üçgeninin AE doğrusuna göre katlandığında 
AEBı üçgeni elde ediliyor.

Buna göre, cosx değeri kaçtır?

A) 
2
1

 B) 
3
1

 C) 
5
1

                    D) 
6
1

 E) 
7
1

4. 

A

C

B

3

4

ABC dik üçgen
AB ⊥ BC
|CB| = 3 birim
|BA| = 4 birim
Şekildeki ABC üçgeninin AC doğrusuna göre yansı-
ması alındığında ABıC üçgeni elde ediliyor.

Buna göre, sin(BıAB)  değeri kaçtır?

A) 
5
4

 B) 
5
3

 C) 
25
12

                D) 
25
18

                    E) 
25
24
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1. D 2. A 3. E 4. E 5. E 6. D 7. C 8. B

5.   SORU

A

C

B

F
D

E

6

6

x 4

AB ⊥ BC

m(FAB) =  m(ECB)  
AF ∩ CE = {D}
|CF| = 6 birim
|FB| = 6 birim
|BE| = 4 birim
|AE| = ?

ÇÖZÜM:
x 4

6
12
4

+
=

        ................

Yukarıda verilen sorunun çözümünde hangi tri-
gonometrik fonksiyon kullanılmıştır?

A) sin B) cos C) sec
           D) csc                      E) tan
 

6. 
B

A

30 

52

100 m

2

x

Bir askeri tatbikatta bir tankın havada sabit duran 
A ve B hedeflerini vurduğu an ve bu ana ait bazı 
ölçümler verilmiştir. Tank A hedefini vurduktan he-
men sonra namluyu x derece  yukarı kaldırarak B 
hedefini vurmuştur.

Buna göre,  tanx  değeri kaçtır?

A) 
15
2

 B) 
7
1

 C) 
8
5

                 D) 
14
3

 E) 
9
7

7. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) araş-
tırmacıları tarafından geliştirilen ve atmosferdeki 
olası biyolojik ajan saldırılarından, toz bulutlarına 
kadar her türlü oluşumu uzaktan tespit ve teşhis 
eden lazer cihazları kullanıma başlamıştır.

A B

6 km

23°53°

Bu cihaz kendisinden 6 km uzaklıktaki A noktasında 
bir cismi tespit edip bu cismi B noktasına kadar takip 
etmiştir.

Buna göre, cihaz takibi bıraktığı anda cismin ci-
haza uzaklığı yaklaşık olarak kaç kilometredir? 
(sin53° ≅ 0,8;  sin23° ≅ 0,4)

A) 8 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

8. Bir okulun duvarına öğrencilerin boylarını hesap-
lamak için [BC] çapı 80 cm olan A merkezli gönye 
şeklinde bir resim yapılmıştır.

A

o

20
o

160
o

40
o

140

o60
o

120

o80
o100

o

100
o

80
o

120
o

60o
14

0 o
40

o
0o180

o
16

0 o
20

o 0

B C

o66

Yukarıdaki gönyede bir öğrenci B noktasında yere 
dik biçimde duvara yaslandığında, başının en yük-
sek noktası ile A noktasını birleştiren doğrunun yer 
ile yaptığı açı 66° olarak ölçülmüştür.

Tan66° yaklaşık olarak 2,25 olduğuna göre, şe-
kildeki öğrencinin boyu kaç cm' dir?

A) 85  B) 90  C) 105  D) 120 E) 132
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1. A

B C10

6

.

Şekilde verilen ABC dik üçgeninin C köşesi sabit tu-
tulup saat yönünde 90° döndürülerek CAıBı üçgeni, 
sonra CAıBı üçgeninin Bı köşesi sabit tutulup saat 
yönünde 90° döndürülerek BıAııCı üçgeni elde edi-
liyor.

A

B C

. .

.

A'

B'

A''

C'

Buna göre, |AAıı| uzunluğu kaç birimdir?

A) 2 B) 6  C) 2 2
               D) 10  E) 2 3

2. y

B
A

D
C

x

Dik koordinat sisteminde verilen oklarla ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) B oku, A okunun orijin etrafında pozitif yönde 
90° dönme altındaki görüntüsüdür.

B) C oku, A okunun orijin etrafında negatif yönde 
180° dönme altındaki görüntüsüdür.

C) D oku, A okunun orijin etrafında negatif yönde 
90° dönme altındaki görüntüsüdür.

D) B oku, C okunun orijin etrafında pozitif yönde 
90° dönme altındaki görüntüsüdür.

E) D oku, B okunun orijine göre yansıma altında 
görüntüsüdür.

3. Şekilde, bir dairenin etrafına eşit aralıklarla 8 adet Y 
harfi dizilerek aşağıdaki sembol oluşturulmuştur.

YY YYY
Y

Y

Y

Bu sembol daire merkezi etrafında 1260° döndü-
rülürse yukarıdaki görüntü kaç kez tekrarlanır?

A) 14  B) 21  C) 28  D) 42  E) 56

4. Şekil  1 de boyutları verilen ABCD dikdörtgeni, Şekil  
2 deki gibi eşit alanlı üç parçaya ayrılıp üç farklı ren-
ge boyanıyor.

A B

Şekil 1 Şekil 2

D C

9 cm

8 cm

Mavi ve pembe renkli üçgenler, eşit uzunluklu ke-
narları yanyana gelecek şekilde birbirlerine yapıştı-
rılıp bir üçgen elde ediliyor.

Oluşan üçgenin çevre uzunluğu için, 

I.  ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğundan 2 cm 
kısadır.

II.  ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğuna eşittir.

III.  ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğundan 2 cm 
uzundur.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III
               D) I ve II  E) I ve III

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com



122

1. C 2. D 3. C 4. E 5. A 6. A 7. E 8. C

5. Başlangıçta verilen kare şeklindeki bir kağıt, 1. 
adımda köşelerinden köşegenlerinin kesişim nokta-
sına kadar katlanıp 2. adımdaki hale getiriliyor. Aynı 
işlem sonraki adımlarda tekrarlanıp 4. adımda kağı-
dın ortasından bir daire kesilip çıkarılıyor.

Başlangıç 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım

Buna göre, kesildikten sonra konumu değişti-
rilmeden katlandığı yerden tamamen açılan bu 
kağıdın görünümü aşağıdakierden hangisidir?

A) B) C)

D) E)

6. 

Yukarıdaki kare köşegenlerinin kesişim noktası 
etrafında pozitif yönde 135° döndürülürse aşağı-
daki şekillerden hangisi oluşur?

B)A) C)

D) E)

7. Sibel öğretmen okulunda kullanmak için  üzerinde  
“PEKİYİ” yazan bir kaşe yaptırmak istemiş fakat 
kaşe yapan şirket bir hata sonucu aşağıdaki kaşeyi 
yollamıştır.

PEKİYİ
Sibel öğretmen bu kaşeyi kullanarak öğrenci-
lerin defterine kaşe basarsa, defter sayfasında 
aşağıdaki  yazılardan hangisi görünür?

A) İYİKEP B) İYİPEK C) İYİ   EPK

D) İYİ   EK P E) İYİ K PE

8. Bir terzi kare şeklindeki bir kumaşı kesik çizgilerle 
işaretlenmiş yerlerden aşağıdaki gibi katlıyor. Daha 
sonra katlanmış kumaştan E şeklinde bir parçayı 
keserek çıkartıyor.

E

Terzi kumaşın konumunu değiştirmeden katla-
dığı yerden tamamen açtığında, aşağıdaki görü-
nümlerden hangisini elde eder?

A) B) C)

D) E)

E

EE

E E E

E E

E

E E

E

EE

EE

E

E E

E
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1. 

I II III

A Y T
T

YA

Şekilde verilen dönüşümler için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

        I.                  II.                 III.      
A) Öteleme  Yansıma  Dönme
B) Yansıma  Öteleme  Dönme
C) Yansıma  Dönme  Öteleme
D) Dönme  Yansıma  Öteleme
E) Dönme  Öteleme  Yansıma

2. y

xO

A B

C

DE

F

Şekildeki ABCDEF düzgün altıgeni O noktası 
etrafında pozitif yönde 120° döndürüldüğünde 
oluşan  AıBıCıDıEıFı    düzgün altıgeni için;

I.  B noktası Ox ekseni üzerinde olur.
II.  A noktası IV. bölgede olur.
III.  D noktası I. bölgede olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III
                D) I ve III  E) I, II ve III

3. Dik koordinat sisteminde verilen O noktası ABCDE 
düzgün beşgeninin ağırlık merkezidir.

A

B

CD

E

O
x

y

Buna göre, düzgün beşgen ağırlık merkezi etra-
fında saatin dönme yönünde kaç derece döndü-
rülürse C noktası A noktasının yerine gelir?

A) 288  B) 244  C) 216  D) 144  E) 72

4. A

B

C20

16

 

BA ⊥ AC,  |AC| = 16 birim, |BC| = 20 birim,

Uzunluğu AB uzunluğuna eşit olan ve A noktasında 
sabitlenen bir sarkaç ok yönünde hareket ettiriliyor.

Sarkacın hipotenüse ait kenarortay ile çakıştığı 
anda, üçgen dışında kalan parçasının uzunluğu 
kaç birim olur? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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1. C 2. D 3. C 4. B 5. C 6. D 7. C 8. E

5. Aşağıdaki birim karelere ayrılmış 9 x 5 boyutundaki 

zeminde bir eczanenin sağa doğru kayan yazı ekra-

nı ve ekrandaki E harfi gösterilmiştir.

E harfi, sabit hızla 2 saniyede 1 birim ilerleyip 4 sa-

niye duruyor ve ekranı tamamen terk ettikten hemen 

sonra yine başlangıçtaki konumuna gelip bekleme-

den aynı hareketini sürekli tekrarlıyor.

Buna göre, 1 dakika sonra E harfinin ilk ve son 
konumlarının kesişim bölgesinin alanı kaç bi-
rimkaredir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 11

6. Aşağıda verilen şekillerin hangisinde orijin et-
rafında pozitif yönde 90° lik dönmeye uygun bir 
dönüşüm yoktur?

A) B)

C) D)

E)

y y

yy

y

x x

xx

x

7. Aşağıda bir küpün kapalı ve açık hallerinin görü-
nümleri verilmiştir.

O

T

U UM H O

M

A

�

T

A

Buna göre “”,   “ ” ve “” yerine hangi harf-
ler gelmelidir?

                                        

A)   O H U

B)   O U H

C)   H O U

D)   H U O

E)   U H O

8.  Aşağıda birim karelere bölünmüş zeminde A ve B 
noktaları gösterilmiştir.

A

B

B(2, –2) olduğuna göre, aşağıdaki ötelemelerden 
hangisi sonucunda A noktasının apsisi ordinatı-
na eşit olmaz?

A)  5 birim sağa
B) 1 birim aşağı, 4 birim sağa
C) 5 birim aşağı
D)  1 birim yukarı, 6 birim sağa
E)   2 birim yukarı, 3 birim sağa
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1. Şekilde görünen tetris oyununun amacı, iki boyut-
lu olan oyun alanına yukarıdan düşen blokların 
denetimli bir şekilde düşmesini sağlayarak, arada 
hiç boşluk kalmayacak şekilde yatay sıralar oluş-
turmaktır. Oyun alanına gönderilen her blok, kendi 
ekseni etrafında saatin dönme yönünde veya saatin 
dönme yönünün tersine döndürülerek ve yatay ek-
sende sağa sola hareket ettirilerek kontrol edilebilir.

Yukarıda tetris oyunundaki boşluklara gönderi-
lecek en doğru ikili aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

2. Aşağıdaki birim kareli zeminde verilen dik koordinat 
düzlemi üzerinde Şekil  1 deki figürün, Şekil  2 deki 
konuma gelmesi için bir kaç dönüşüm uygulanmış-
tır.

y

Şekil 1

Şekil 2

x

Buna göre, uygulanan dönüşümler aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

A)  Önce x eksenine göre, sonra y eksenine göre 
yansıtılmıştır.

B)  y eksenine göre yansıtılıp, 4 birim aşağı ötelen-
miştir.

C)  x eksenine göre yansıtılıp, 6 birim sağa ötelen-
miştir.

D)  Orijin etrafında 180° döndürülüp, 1 birim yukarı 
ötelenmiştir.

E)  Orijin etrafında 180° döndürülüp, 1 birim sola 
ötelenmiştir.

3. Aşağıda verilen rakamlardan hangisinin simetri 
ekseni sayısı diğerlerinden azdır?

A) B) C)

D) E)
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1. D 2. D 3. B 4. C 5. C 6. C 7. B

4. Nazmiye Öğretmen, satranç dersinde öğrencilerine,  
bir atın nasıl hareket ettiğini aşağıdaki şekilde anla-
tıyor.

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F G H

At “L” harfine benzer şekilde hareket eder.•	

İki kare yukarı veya aşağı sonrada bir kare sağa •	
veya sola.

İki kare sağa veya sola sonrada bir kare yukarı •	
veya aşağı.

Nazmiye Öğretmen' in yukarıda verdiği bilgile-
re göre, atın herhangi bir yönde yaptığı bu “L” 
hareketine bir öteleme denirse, A1 karesindeki 
bir atın H8 karesine gidebilmesi için en az kaç 
öteleme hareketi yapması gerekir?

A) 4  B) 5  C) 6  D) 7  E) 8

 

5. Aşağıdaki birim karelere ayrılmış düzlemde O mer-
kezli çember ve l doğrusu verilmiştir.

Çember sağa doğru 7 birim ötelendiğinde elde edi-
len Oı merkezli çember l doğrusunu A ve B nokta-
larında kesiyor.

Buna göre, AOıB açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 75 B) 105 C) 120

              D) 135                    E) 150

6. Aşağıda verilen şekiller yatayda belirli bir kurala 
göre yerleştirilmiştir.

 

Bu kurala göre, şekilde boş bırakılan kare içeri-
sine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) B) C) 

D) E) 

7.   Sibel, oğlu  Ata için etkinlik hazırlamış bunun  için 
bir kartona 8 adet delik açmıştır. Ata  ise  bu de-
liklerden bir  ip geçirmiş ve aşağıdaki görüntü oluş-
muştur.

 
 

Buna göre, bu kartonun arka taraftan görünüşü 
aşağıdaklerden hangisi gibi olabilir?

A) B)

C) D)

E)
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KATI CİSİMLER (Prizma) 01
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1. Birim küp şeklindeki bir kutunun açınımı aşağıdaki 
gibidir.

Bu açınımda küpün iki köşesi arasındaki uzak-
lık birim cinsinden aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?

A) 2  B) 3  C) 5

                D) 10  E) 13

2. Hayvanseverler tarafından yapılan bir köpek evinin 
alt kısmı dikdörtgenler prizması, üst kısmı üçgen 
prizma şeklindedir.

13

15 24

10

13

Boyutları birim cinsinden yukarıda verilen bu 
kulübenin iç hacmi kaç birimküptür?

A) 3000 B) 3600 C) 4000
                D) 4200 E) 4500

3. Işıl, bir küpe baktığında küpte gördüğü yüzey alanı 
en fazla 108 birimkaredir.

Buna göre, şeffaf olmayan bu küpün hacmi kaç 
birimküptür?

A) 8 B) 27 C) 64 D) 125 E) 216

4. 

Şekilde bir ayrıtı 4 birim olan düzgün altıgen prizma 
şeklindeki hediye kutusunun hacmi x birimküp, ya-
nal alanı y birimkaredir.

Buna göre, 
y
x

 oranı kaçtır?

A) 2  B) 3  C) 2 D) 3 E) 4
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1. B 2. E 3. E 4. B 5. C 6. D 7. E 8. B

5. 

Yukarıda paketinden çıkarılmış 500 adet A4 kağı-
dının kapladığı hacim A birimküptür. Bu kağıtlardan 
200 tanesi kullanıldığında kalan kağıtların kapladığı 
hacim B birimküptür.

Buna göre, 
B
A

 oranı kaçtır?

A) 
2
5

 B) 
4

25
 C) 

3
5

               D) 
9

25
 E) 

2
3

6. Şekilde bir dikdörtgenler prizması şeklindeki kutu-
nun açınımı ve bazı uzunluk değerleri birim cinsin-
den verilmiştir.

 

5

8

7

Buna göre, kutunun kapalı haldeki hacmi kaç 
birimküptür?

A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) 60

7. Bir marangoz aldığı kitaplık siparişi için 2 cm kalınlı-
ğında aşağıdaki malzemeleri hazırlamıştır.

18 cm

2 adet (Alt ve üste gelecek)

2 cm

20 cm

98 cm

2 adet (Yan taraflara gelecek)

2 cm

20 cm

102 cm

1 adet (Arkaya gelecek)

2 cm
18 cm

14 cm

4 adet (Raflar için)

2 cm

20 cm

Marangoz bu malzemeler ile oluşturduğu kitap-
lıkta, kitaplar için ayrılan boşluğun hacmini kaç 
santimetreküp olarak hesaplamıştır?

A) 18000 B) 19200 C) 21600
                 D) 22400 E) 25200

8. Bir oyun parkında kenar uzunlukları 1 er birim olan 6 
küple oluşturulan aşağıdaki bloğun tabanı hariç tüm 
yüzeyi boyanacaktır.

Buna göre, boyanacak yüzeyin alanı kaç birim-
karedir?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24
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KATI CİSİMLER (Silindir) 02

1. Bir ayrıt uzunluğu 2 birim olan küp şeklindeki tahta 
bloktan yarıçapı 1 birim olan dört adet çeyrek silindir 
yontuyor.

Buna göre, yontma işlemi sonrasında kalan cis-
min yüzey alanı kaç birimkaredir?

A) 4 + 4π B) 4 + 2π C) 4 + π
               D) 8 + π E) 8 + 2π

2. Uzunluğu 12 metre olan yarım silindir şeklindeki ka-
palı çadırın ön kısmında bir kenarı 2 5  metre olan 
kare şeklinde giriş kapısı yapılmıştır.

12 m

m52

Buna göre, bu çadırın yapımı için en az kaç π 
metrekare kumaş kullanılmıştır?

A) 70 B) 80 C) 85 D) 90 E) 100

3. Silindir şeklinde metal borular üreten bir fabrika aynı 
maddeden yapılan farklı kalınlıklardaki boruların ol-
duğu bir katalog hazırlamıştır.

6

I II

III IV V

METAL
BORU 7

5

6

1
4

2

3

4

5

Katalogda numaralandırılan boruların iç ve dış  ya-
rıçapları verilmiştir.

Buna göre, aynı yüksekliğe sahip borulardan 
hangisinin yapımı için kullanılan madde  daha 
fazladır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Şekilde bazı ölçümleri  verilen kalemtraş, bir dik-
dörtgenler prizmasına iki eş yarım silindirin eklen-
mesiyle elde edilmiştir.

8

10

6 6

Buna göre kalemtraşın kapladığı hacim kaç bi-
rimküptür?

A) 6(36π + 50) B) 9(8π + 45)

C) 96(3π + 5) D) 24(3π + 20)

 E) 9(9π + 64)
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1. E 2. C 3. E 4. D 5. B 6. A 7. E 8. D

5. Aşağıda yarıçap uzunlukları 4 birim ve 6 birim yük-
seklikleri 6 birim ve 9 birim olan taban merkezleri 
çakışık iç içe geçmiş iki silindirden oluşan bir kap 
görülmektedir.

Kabın tamamı su dolu iken taban merkezinden açı-
lan bir delik ile suyun dışarıya akması sağlanıyor.

Buna göre, su akışı bittiğinde kaptan dışarıya 
akan suyun hacmi kaç π birimküptür?

A) 192 B) 204 C) 256 D) 288 E) 324

6. 

Yukarıda verilen silindir şeklindeki odun parçasının 
yarıçapı 6 birim, yüksekliği 10 birimdir. Bu odun par-
çası kesikli yerlerden kesilerek dört eş parçaya ayrı-
lıyor. Bu parçalar aşağıdaki gibi birleştiriliyor.

Buna göre, kesikli odun parçalarının birleştiril-
mesi sonucu oluşan şeklin yüzey alanı kaç bi-
rimkaredir?

A) 192π + 120 B) 156π + 120 C) 192π + 60

              D) 156π + 60 E) 120π + 12

7. 20

15

15 cm boyunda 20 cm çapında silindir biçimindeki 
8 adet konserve kutusu, dörderli iki sıra halinde dik-
dörtgenler prizması şeklindeki bir kutuya konularak 
ambalajlanacaktır.

Buna göre, bu kutunun hacmi en az kaç π santi-
metreküptür?

A) 25000 B) 30000 C) 40000
               D) 45000 E) 48000

8. 
 

 

 

Tuğrul, hayranı olduğu BMW nin ana merkez bina-
sının bir maketini yapmak için yarıçapı 4 birim, yük-
sekliği 10 birim olan dört adet silindir ve silindirleri 
birbirine bağlayan eni 2 birim olan dört adet dikdört-
gen kullanıp şeklin üzerini karton ile kaplıyor.

Silindirlerin merkezleri bir karenin köşeleri üze-
rinde olduğuna göre, Tuğrul' un yaptığı maketin 
hacmi kaç birimküptür?

A) 720π + 1000 B) 640π + 1000     C) 480π + 960

           D) 480π + 1000 E) 640π + 960
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KATI CİSİMLER (Piramit) 03

1. Şekildeki kare dik piramitin yan yüzleri eş eşkenar 
üçgen camlarla kaplanmıştır.

Piramidin taban alanı 144 birimkare olduğuna 
göre, hacmi kaç birimküptür?

A) 300 B) 150 2  C) 150 3

           D) 288 2  E) 300 3

2. Eyfel kulesinin maketi, kare dik piramit şeklindeki 
hediye paketinin içine konuyor. Hediye paketinin ta-
ban alanı 48 br2 , hacmi 96 br3 tür. Maketin ucu ile 
hediye kutusunun tepesi çakışıktır.

Buna göre, maketin yüksekliği kaç birimdir?

A) 9 B) 8 C) 6 D) 4 E) 3

3. Kartondan yapılan düzgün kare piramit şeklindeki 
cismin her yüzeyi aynı şekilde boyanıyor.

Sarıya boyanmayan bölgenin alanı 96 birimka-•	
redir.
Pembeye boyanmayan bölgenin alanı 128 bi-•	
rimkaredir.

Bir yüzeyde boyanan alanların tabanları paralel 
olduğuna göre, sarı renge boyanan bölgenin 
alanı, yeşil renge boyanan bölgenin alanından 
kaç birimkare fazladır?

A) 24 B) 32 C) 36 D) 45 E) 60

4. 

Dik kare piramit şeklindeki çakmağın mavi renkli 
kısmı gövde, pembe renkli kısmı kapaktır. Kapağın 
taban ayrıtları, gövdenin taban ayrıtlarına paralel ve 
kapağın yüksekliği, gövdenin yüksekliğinin yarısına 
eşittir.

Buna göre, kapak ile gövdenin yanal alanları 
oranı kaç olabilir?

A) 
2
1

 B) 
3
1

 C) 
4
1

                  D) 
6
1

 E) 
8
1
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1. D 2. C 3. B 4. E 5. C 6. E 7. B 8. E

5. 

Bir parka alt tabanı 2500 cm2, üst tabanı 10000 cm2 
ve yüksekliği 60 cm olan kesik piramit şeklinde 3 
adet bank yerleştiriliyor.

Buna göre, üç bankın toplam  hacmi kaç desi-
metreküptür? (1 dm = 10 cm)

A) 810 B) 840 C) 1050
              D) 1080 E) 1260

6. 

Hacmi 64 birimküp olan bir küpten şekildeki dik pira-
mitler kesiliyor. Daha sonra bu piramitler birer taban 
ayrıtları ve yükseklikleri çakışacak şekilde birleştiri-
lerek bir dik piramit elde ediliyor.

Buna göre, oluşan piramidin yüzey alanı kaç bi-
rimkaredir?

A) 16 B) 21 C) 24 D) 28 E) 32

7. Esra, patlamış mısır kutusu yapmak amacıyla kare 
şeklindeki kartonun üzerine aşağıdaki çizimleri ya-
pıyor ve harflendirildiği bölgelerin alanlarını not alı-
yor.

A

A AS

A

NOT

A = 8 birimkare

S = 4 birimkare

Sonra büyük karenin her köşesinden 1 birim uzak-
lıkta ve kare üzerinde bulunan noktaları belirliyor ve 
kesikli çizgiler boyunca bu parçaları kesiyor.

A

A A

1 birim

S

A

Daha sonra ikizkenar yamuk şeklindeki parçaları, 
yan kenarları birbiriyle çakışacak şekilde küçük ka-
renin kenarları boyunca katlayarak üstü açık kesik 
piramit şeklinde mısır kutusunu elde ediyor.

Buna göre, patlamış mısır kutusunun hacmi kaç 
birimküptür?

A) 
3

25 3
 B) 

3

28 3
 C) 

3

32 3

                  D) 
80
3

 E) 
3

112

8. 

Şekil 1 Şekil 2

Şekil 1 de yarı yüksekliğine kadar suyla dolu olan 
kare dik piramit şeklindeki kap ters çevrilince Şekil 2 
deki görüntü elde ediliyor.

Şekil 2 deki suyun seviyesini, piramit yüksekliği-
nin yarısına getirmek için piramitin içine, içinde-
ki suyun kaç katı kadar su eklenmelidir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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KATI CİSİMLER (Koni) 04

1. 

h

h

h

lll

ll

l

Hacmi 162 cm3 olan dik dairesel koni şeklindeki 
kabın içi su doludur. Kaba bağlı konumları verilen 
musluklar birim zamanda eşit miktarda su akıtan I, 
II ve III numaralı musluklardır.

Buna göre, üç musluk beraber açıldıktan sonra 
su akışı bittiğinde muslukların boşalttığı su mik-
tarları cm3 cinsinden aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir?

      I           II           III    
A)  38 62 62
B)  54 54 54
C)   27 45 90
D)  38 59 65
E)  65 59 38

2. 

12 birim

Şekildeki ahşap topaç taban yarıçapı 1 birim olan  

dik silindir ve taban yarıçapı  3  birim olan dik ko-

niden oluşmaktadır.

Buna göre, yüksekliği 12 birim olan bu topacın 
hacmi kaç π birimküptür?

A) 8 B) 9 C) 16 D) 15 E) 12

3. 

3 6π

12π

5

Şekildeki ince levhadan yarıçapı 3 birim olan bir dai-
re ve ölçümleri verilen bir daire dilimi parçası kesile-
rek kesik koni şeklinde üstü açık bir kova yapılıyor.

Buna göre, kovanın hacmi kaç π birimküptür?

A) 72 B) 81 C) 84 D) 98 E) 140

4. 

15°

75°

(2 + ) . x

x

3

Yukarıdaki dik üçgende dik kenarlar arasındaki ba-
ğıntı verilmiştir.

Taban yarıçapı 1 birim ve hacmi 
3

2 3+
p birimküp 

olan dik koni şeklindeki eş midye kabukları ana doğ-
rularından dairesel olacak şekilde birbirine yapıştırı-
larak bir süs eşyası oluşturuluyor.

Buna göre, bu süs eşyası için kaç adet midye 
kabuğu kullanılmıştır?

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 36

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com

orhande1642@gmail.com



134

1. D 2. E 3. C 4. B 5. A 6. D 7. C 8. D

5. 

a = 7

r = 7
4

l

a = 10

r = 5
3

ll

a = 6

r = 2 

lll

Şekildeki dik konilerin taban yarıçapı r ve ana doğ-
rularının uzunluğu a olmak üzere bu değerler birim 
cinsinden koninin altına yazılmıştır.

Konilerin tabanı üzerinden harekete başlayan karın-
caların koni yüzeyi üzerinden hareket ederek başla-
dıkları noktaya geri dönene kadar aldıkları yollar xI, 
xII  ve xIII tür.

Buna göre, xI , xII  ve xIII arasındaki ilişki nedir?

A) xI < xII < xIII B) xI < xIII < xII

C) xII < xI < xIII D) xII < xIII < xI

 E) xIII < xII < xI 

6. 

Şekildeki saklama kabı taban yarıçapları 4 birim 
olan dik dairesel koni ile dik dairesel silindirin bir-
leştirilmesiyle elde edilmiştir. Silindirin yüksekliği 12 
birim kapalı durumdaki saklama kabının yüksekliği 
15 birimdir.

Buna göre, saklama kabının dış yüzey alanı kaç 
π birimkaredir?

A) 81 B) 90 C) 96 D) 132 E) 144

7. Kesik dik koni şeklindeki abajurun üst taban dairesi-
nin yarıçapı 6 birim, alt taban dairesinin yarıçapı 12 
birimdir.

28 birim

20 birim

Buna göre, abajurun yanal alanı kaç π birimka-
redir?

A) 160 B) 170 C) 180 D) 200 E) 210

8. 

Şekil 1

O 4

Şekil 2

Su haznesi dik koni şeklinde olan bir bardağın taban 
yarıçapı 4 birim, su haznesinin yüksekliği 12 birim 
dir.

Su haznesinde yüksekliği 6 birim olan su varken 
(Şekil 1) bardağa bir miktar su doldurularak suyun 
yüksekliği 9 birime çıkarılıyor. (Şekil 2)

Buna göre, sonradan eklenen suyun hacmi kaç 
π birimküptür?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20
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KATI CİSİMLER (Küre) 05

1. 

Şekildeki kuş yuvalarının ön taraflarına kuşların su 
içmesi için yapılmış olan sulukların her biri çapı 20 
cm olan yarım küre yüzeyinden oluşmuştur.

Buna göre, suluklar yağmur suyu ile tamamen 
dolduğunda toplam kaç litre su birikir?
( 1 L  = 1000 cm3 )

A) 3π B) 4π C) 6π D) 8π E) 9π

2. 

Şekilde yarıçapları 3 birim olan eşit kürel şeklindeki 

portakallardan biri sıkıldığında hacminin 
3
2

'ü kadar 

suyu çıkıyor.

Buna göre, bu dört portakal sıkılarak yarıçapı 4 
birim olan silindir şeklindeki bardağın içine bo-
şaltıldığında portakal suyunun yüksekliği kaç 
birim olur?
(Portakal suyu bardaktan taşmıyor.)

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. 

Şekil 1 Şekil 2

Dik koni şeklindeki özdeş külahlara, küre şeklinde 
dondurma topları konulunca Şekil 1 ve Şekil 2 deki 
görüntü oluşuyor.

Şekil 1 deki dondurma topunun yarıçapı 15 birim, 
merkezinin külahın taban merkezine uzaklığı 9 bi-
rimdir. Şekil 2 deki dondurma topunun yarıçapı ise 
20 birimdir.

Buna göre, dondurma toplarının külah içinde ka-
lan parçalarının külahın tepesine en kısa uzak-
lıklarının farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

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

4. 

İçinde bir miktar su bulunan dik silindir şeklindeki 
kabın taban yarıçapı 6 birim, boş kısmının yüksek-
liği ise 1 birimdir.

Buna göre, aşağıda verilen küre şeklindeki de-
mir bilyelerden hangisi suya atılırsa (su taşma-
dan) suyun seviyesi kabın yüksekliğine ulaşır?
(O noktası küre merkezidir.)

6 5 4

3

A)

O O O

B) C)

E)D)
2OO
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1. B 2. E 3. D 4. D 5. E 6. A 7. E 8. D

5. 

1

Şekilde yarıçapı 1 birim olan küre şeklindeki fındı-
ğın etrafına çikolata eklenerek yarıçapı 4 birim olan 
küre şeklinde fındıklı çikolata üretiliyor.

Buna göre, kullanılan çikolatanın hacmi kaç π 
birimküptür?

A) 60 B) 64 C) 72 D) 80 E) 84

6. Japon bilim adamları karpuzun genetiği ile oynaya-
rak farklı şekillerde karpuz elde ediyorlar. Bu kar-
puzlardan küp, silindir ve küre şeklinde olanlar aşa-
ğıda verilmiştir.

küp karpuz

h

küre karpuzsilindir karpuz

Küre ve silindir şeklindeki karpuzların yarıçap 
uzunluğu;  h  yüksekliğinin yarısına eşit oldu-
ğuna göre, bu karpuzların hacimleri arasındaki 
sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vküre < Vsilindir < Vküp

B) Vküre < Vküp < Vsilindir 

C) Vsilindir < Vküre < Vküp

D) Vsilindir < Vküp < Vküre

E) Vküp < Vsilindir < Vküre

7. Küre şeklindeki portakal, dört eş dilime ayrıldığında 
bir dilimin yüzey alanı 32π birimkare oluyor.

Buna göre, portakal sekiz eş dilime ayrılırsa bir 
dilimin yüzey alanı kaç π birimkare olur?

A) 4 B) 8 C) 16 D) 20 E) 24

8. 

su

Durgun suda görünen küre şeklindeki havuz topu-
nun yarıçapı 5 birim, topun su içinde kalan yüksek-
liği 2 birimdir.

Buna göre, topun su yüzeyi ile kesişiminin  
uzunluğu kaç π birimdir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10
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