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Sorular
1. 20052006 say›s›n›n 11’e bölümünden kalan
kaçt›r?
2. (x + 1)p(x + 1) − (x + 2)p(x) = 0 ba¤›nt›s›n›
sa¤layan bir p(x) polinomu için p(2) = 6 ise bu polinomun sabit terimi kaçt›r?
3. k ve n pozitif tamsay›lar olmak üzere, n3 +
= (2k + 1)2 eﬂitli¤ini sa¤layan en küçük k de¤eri nedir?
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4. Aﬂa¤›daki denklem sisteminin tüm gerçel (x,
y, z) çözümlerini bulunuz
x − (yz)1/2 = 42
y − (zx)1/2 = 6
z − (xy)1/2 = −30.
5. Aﬂa¤›daki denklemin çözüm kümesini bulunuz.
x + 2x − 1 + x − 2x − 1 = 2.

13. abc üç basamakl› say›s›n›n a, b ve c rakamlar›n›n 49a + 7b + c = 286 eﬂitli¤ini sa¤lad›¤› bilindi¤ine göre, abc say›s› kaçt›r?
14. (–4 ,11) ve (16, –1) noktalar›ndan geçen
do¤runun koordinatlar› pozitif tamsay›lar olan bütün noktalar›n› bulunuz.
15. a ve b do¤al say›lar›n›n ortak bölenlerinin
en büyü¤ü (a, b) = 9 ve ortak katlar›n›n en küçü¤ü
[a, b] = 270 oldu¤una göre, bu iki say›n›n toplamlar›n›n en küçük de¤eri nedir?
16. 7 ve 9 taban›na göre yaz›l›ﬂlar› (abc)7 =
(cba)9 eﬂitli¤ini sa¤layan bir say› veriliyor. (abc)7
say›s›n› bulun.
17. a, b, c birbirinden farkl› gerçel say›lard›r.
2a + b = 3c ve 2a3 + b3 = 3c3
oldu¤una göre, a + b + c kaçt›r?

6. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 7, … dizisinin kaç terimini toplarsak
396 elde ederiz?

18. (abc) üç basamakl› bir do¤al say› olmak
üzere (abc) = 11(a2 + c2) ﬂart›n› sa¤layan (abc) say›lar› nelerdir?

7. x3 − y3 = z denklemini sa¤layan (x, y, z) asal
say› üçlüleri nelerdir?

19. x5 + x4 − x3 − x2 − 2x − 2 polinomunun
kaç gerçel kökü vard›r?

8. Bir kitab›n sayfalar›n› numaralamak için toplam 2004 rakam kullan›lm›ﬂt›r. Kitap kaç sayfad›r?

20. Bir pozitif n tamsay›s› için n2 say›s›n›n onlar basama¤› 7 ise birler basama¤› kaçt›r?

9. 1080’den küçük ve 1080’le aralar›nda asal
olan kaç pozitif tamsay› vard›r?

21. ABC üçgeninde [CE] aç›ortay, m(ADC) =
40°, m(CEA) = 20°. Bu verilere göre m(EDB) kaçt›r?

10. α, 3x2 + x − 2 = 0 polinomunun bir kökü
ise 4/α2 + 9α2 kaçt›r?

A

11. 13! + 1 < p < 13! + 13 koﬂulunu sa¤layan
kaç p asal say›s› vard›r?
12. 216.000 say›s›n›n pozitif bölenlerinin kaç›
8’e bölünebilir ama 9’a bölünemez?
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22. ABD eﬂkenar üçgen, m(BDC) = 90°, |AE| =
|EF| = |FD| = 2 cm ise
ABDC dörtgeninin alan›
kaç cm2’dir?
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24. cos36° = ?

2. 72 tane pozitif tamsay› böleni olan en küçük
pozitif tamsay› kaçt›r?
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23. ABCD kare,
[BE] ⊥ [EC] ve |EC| = 4
cm ise DCE üçgeninin
alan› kaçt›r?
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3. ABC bir üçgen, D ∈ [BC],
m(ABC) = 30°,
m(ACB) = 15° ve
30
B
|BD| = |DC|. Bu verilere göre m(ADB) kaçt›r?
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25. x2 + y2 = 1 çemberi, merkezden geçen bir
do¤ruyu C’de ve y = 1 do¤rusunu D noktas›nda
y
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Yedek Sorular
1. a, b, c pozitif tamsay›lar› artan bir geometrik dizi oluﬂtursun. b – a bir tamkare ve log6 a +
log6 b + log6 c = 6 ise a + b + c kaçt›r?
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4. a bir tamsay› olmak üzere, ayr›tlar› 1, a ve
2a birim, yüzey alan› 54 birim kare olan bir dikdörtgenler prizmas›n›n hacmi kaçt›r?

C
N

5. ABC ikizkenar üçgen, |AB| = |AC|, m(BAC)
= 100°, m(MBC) =
A
30°, m(MCB) = 20°.
Bu verilere göre x kaçM
t›r? ♥

x

O

kessin. Bu do¤ru üzerinde ve |ON| = |CD| olacak
biçimde al›nan N noktalar›n›n geometrik yerinin
denklemi nedir?
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