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SARMAL DENEME (1 VE 2. ÜNİTE)

1. Aşağıdaki tabloda daire şeklinde ve farklı büyüklükte olan disklerin renklerine göre yarıçapları gösterilmiştir.

 Tablo: Disklerin Renkleri ve Yarıçapları

  

Renk Yarıçap Uzunluğu (cm)
Mavi 5§3

Kırmızı 6§2
Sarı 2æ11
Yeşil 3§7

 
Bu diskler yukarıda verilen çubuğa sırasıyla mavi, kırmızı, sarı ve yeşil olacak şekilde takılıyor.

Buna göre, disklere üstten bakıldığında diskler aşağıdakilerden hangisi gibi görünür?

A) C) D)B)

2. a ≠ 0, m ve n tam sayılar olmak üzere,

 an·am = an + m, 
a

a
a

m

n
n m–

=

eşitlikleri veriliyor.

Aşağıda biri cam bölme olmak üzere beş bölmeden 
oluşan mutfak dolabının önden görünümü verilmiştir.

26 cm 25 cm

Cam bölmenin üstünde bulunan özdeş iki adet böl-
menin kapağı kare şeklinde ve bu kapakların bir 
kenar uzunlukları 26 santimetredir. Cam bölmenin 
yanlarında bulunan özdeş iki adet bölmenin kapa-
ğı dikdörtgen şeklinde ve kısa kenar uzunlukları 
25 santimetre, alanları 212 santimetrekaredir. 

Buna göre, mutfak dolabının dikdörtgen şeklin-
deki cam bölmeli kapağının üst yüzeyinin alanı 
kaç santimetrekaredir?

A) 211 B) 46 C) 213 D) 47

3. Aşağıdaki karelerin dışında yazan sayıların fark-
lı asal çarpanları, bulunduğu satır ya da sütundaki 
boyalı olmayan karelere yazılacaktır.

140 99 28

80

42

A B

Buna göre, A ile B yerine yazılacak sayıların top-
lamı kaçtır?

A) 18 B) 25 C) 40 D) 47

8. SINIF ULT� SER�S� MATEMAT�K  BRANŞ DENEMELER� - 2022
Test 3 (649436)

OPT�K - Test 3 (649436)

649436



2

Deneme Sınavı - 03

Ulti Serisi Branş Denemeleri

4. Aşağıdaki tabloda Bertuğ’un kumbarasında bulunan madenî paraların çeşitleri ve birer tanesinin kütleleri verilmiştir.

Madenî para

Kütle (gram) 4 6,8 8,2

Kumbarada bulunan madenî paraların toplam kütlesi 676 gramdır. Bu madenî paraların kumbarada kaçar adet bu-
lunduğunun dağılımı Grafik I’de, 25 kuruşluk madenî paraların basım yıllarına göre kaçar adet olduğunun dağılımı 
ise Grafik II’de gösterilmiştir.

Kumbarada Bulunan Madenî
Paraların Adetlerine Göre Dağılımı

Grafik I: 25 Kuruşluk Madenî Paraların
Basım Yıllarına Göre Adetlerinin
Dağılımı

Grafik II:

2016

2017

2018

2019

2020

60°
30°

30°120°

60°

Buna göre, Bertuğ’un kumbarasında bulunan 25 kuruşluk madenî paralardan kaç tanesinin basım yılı 2018 
yılına aittir?

A) 5 B) 10 C) 25 D) 30

5. Aşağıda saati ve dakikayı gösteren bir dijital saat verilmiştir. Bu saat, saat ve dakika bölümleri tamkare sayıyı gös-
terdiği anda bir defa çalacak şekilde ayarlanmıştır.

 

21 : 05
Saat Dakika

Buna göre, bu saat bir günde kaç defa çalar?

A) 24 B) 32 C) 36 D) 40
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6. Aşağıda kısa kenar uzunlukları eşit, uzun kenar uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal sayı olan yeterli 
sayıda dikdörtgen verilmiştir.

4 cm

a cm

4 cm

b cm

Bu dikdörtgenlerden 2 tane kırmızı ve 1 tane sarı renk dikdörtgenin kısa kenarları çakıştırılarak yeni bir dikdörtgen 
elde ediliyor.

22 cm

Dikdörtgenlerin uzun kenarları arasında a < b bağıntısı olduğuna göre, kırmızı dikdörtgenin santimetre cin-
sinden çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 14 B) 20 C) 22 D) 24

7.  

81–5

(–3)–4 (–27)–3(–3)4

–3

1

(–34)

1
3

–

Yukarıda verilen balonların üzerinde yazan üslü ifadelerden kaç tanesinin sonucu negatiftir?

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

8. Matematik dalında faaliyet gösteren bir kamp alanına karelere ayrılmış yürüyüş parkuru yapılmıştır. Bu karelerin 
içine belirli bir kurala göre kareköklü ifadeler yazılmış ve kareköklü ifadelerin sonucunun doğal sayı olduğu kareler 
sarıya boyanmıştır.

BA
ŞL
AN
G
IÇ

Bİ
Tİ
Ş

§1 §3 §5 §7 §9 ... ?

Ok

Başlangıçtan itibaren bu parkurda ok yönünde yürüyüşe başlayan Doruk, parkurun bitiminde 8 adet sarı boyalı ka-
renin üzerinden geçtiğini söylemiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “?” ile belirtilen yere yazılabilecek kareköklü ifadenin eşiti olabilir?

A) 5§7 B) 5æ11 C) 11§3 D) 9§5
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9. Şekil I’de ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli olan kare şeklinde bir kâğıt verilmiştir. Bir yüzünün alanı 218 santimet-
rekare olan bu kâğıt, dört eş dikdörtgene ayrılıyor.

Şekil I Şekil II

Daha sonra kâğıdın köşeleri Şekil II’deki gibi katlanıyor.

Buna göre, son durumda kâğıdın bir yüzünün alanı kaç santimetrekare azalmıştır?

A) 214 B) 215 C) 216 D) 217

10. Uzunluğu 8 santimetre ile 9 santimetre arasında olan kalemin bir ucu aşağıdaki gibi 15 santimetrelik bir cetvelin A 
noktasında sabitlenmiştir.

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

Ok

Kalemin A noktasındaki ucu aynı hizada kalacak şekilde kalem ok yönünde devrildiğinde diğer ucunu gös-
teren sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) æ72 B) æ90 C) æ98 D) 110
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11. Bir sınava hazırlık merkezinde aralık ayı boyunca 1800 adet soru yazılmıştır. 

Aşağıda verilen daire grafiğinde bu soruların derslere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise yazılan sorulardan hatalı 
olanların yüzdelik oranları gösterilmiştir.

100°

Türkçe

Türkçe

Hatalı soru yüzdesi (%)

15

20

25

30

Dersler

Matematik

Matematik

Fen bilimleri

Grafik: Soruların Derslere Göre Dağılımı Grafik: Derslere Göre Hatalı Soruların
Yüzdelik Oranları

Fen
bilimleri

İngilizce

İngilizce

Sınava hazırlık merkezinde aralık ayında yazılan sorulardan Türkçe dersine ait olanların 45 tanesi hatalıdır. Ayrıca 
hatalı fen bilimleri soru sayısı, hatalı İngilizce soru sayısına eşittir.

Buna göre, bu merkezde aralık ayında yazılan matematik dersine ait sorulardan kaç tanesi hatalıdır?

A) 105 B) 90 C) 80 D) 75

12. Keçiboynuzu tohumu, yüzyıllar boyunca elmas ölç-
mek için kullanılmıştır. Keçiboynuzu tohumuna “ka-
rat” denmektedir. 1 karat 0,2 gramdır.

Dünyanın en büyük elması 3106 karatlık Cullinan 
elmasıdır.

Buna göre, bu elmasın kütlesinin kilogram cin-
sinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden han-
gisidir? (1 kilogram = 1000 gram)

A) 6,212·105 B) 6,212·102

C) 6,212·10–1 D) 6,212·10–3

13.  

2, ...

Ali Ayşe

?

Ali ve Ayşe, kuralları aşağıdaki gibi olan bir sayı 
oyunu oynuyorlar.

• Ali 2 sayısını söyleyerek oyuna başlıyor.

• Ayşe, 2 sayısının §3 katından büyük en küçük 
tam sayıyı söylüyor.

• Sıra tekrar Ali’ye geldiğinde Ali, Ayşe’nin söy-
lediği sayının §2 katından küçük en büyük tam 
sayıyı söylüyor.

Buna göre, Ali’nin son söylediği sayı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
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14. Uzunluğu 2 metre ile 2,5 metre arasında olan bir kumaşın üzerine renklerine göre özdeş daire şeklindeki düğmeler, 
düğmelerin aralarında ve kumaşın kenarlarında boşluk kalmadan doğrusal bir şekilde aşağıdaki gibi dikilmiştir.

Yeşil düğmelerin yarıçapı 5 santimetre, pembe düğmelerin yarıçapı 6 santimetre olduğuna göre, aşağıda 
yarıçapları verilen düğmelerden hangisi bu kumaşa aynı şekilde dikilemez?

A) 

r = 7 cm

 B) 

r = 8 cm

 C) 

r = 10 cm

 D) 

r = 15 cm

15. Şekil I’de uzunlukları gösterilen çiçekler, Şekil II’deki gibi özdeş vazolara çiçeklerin sapları vazoların tabanlarına 
değecek şekilde dik olarak yerleştirilmiştir.

Şekil I Şekil II

§
4

Bu vazoların yükseklikleri ,0 64  desimetre olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi çiçeklerden birinin 
vazonun dışında kalan kısmının santimetre cinsinden yüksekliği değildir?

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

16. Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt, uzun kenarlarına paralel olacak şekilde kesilerek Şekil I’deki gibi iki parça elde edil-
miş ve bu parçalar mavi ve sarı renge boyanmıştır.

Şekil I Şekil II

Daha sonra bu parçalarla Şekil II’deki gibi kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan kare parçalar elde 
edilmiştir.

Buna göre, başlangıçtaki kâğıdın bir yüzünün alanı santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?

A) 72 B) 144 C) 252 D) 336
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17. Bir yük asansörüyle taşınacak eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Tablo: Eşyaların Kütleleri

Eşya Kütle (kg)
Dolap 5·101 + 2·100 + 6·10–1 + 5·10–3

Çamaşır makinesi 6·101 + 1·100 + 2·10–2

Bulaşık makinesi 3·101 + 2·100 + 5·10–1

Koltuk ?

Bu yük asansörü en fazla 175 kilogram yük taşıyabilmektedir.

Tabloda verilen eşyaların kütleleri aynı anda ve en fazla kapasitede taşındığına göre, koltuğun kilogram 
cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 28,895 B) 28,875 C) 28,785 D) 27,875

18. Bir otelde kalan yabancı turistlerin milletlerine göre dağılımları aşağıdaki daire grafiği ile gösterilmiştir.

    Grafik: Otelde Kalan Yabancı Turistlerin Dağılımı

    

150°
60°

İngiliz

RusAlman

Buna göre, aşağıdaki kareli zeminde verilen sütun grafiklerinden hangisi bu daire grafiğine uygun oluştu-
rulmuştur?

Grafik: Otelde Kalan Turist SayılarıA) Grafik: Otelde Kalan Turist SayılarıB)

Grafik: Otelde Kalan Turist SayılarıC) Grafik: Otelde Kalan Turist SayılarıD)

Turist sayısı

Turistler

Turist sayısı

Turistler
İngiliz Rus Alman İngiliz Rus Alman

İngiliz Rus Alman İngiliz Rus Alman

Turist sayısı

Turistler

Turist sayısı

Turistler
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19. Aşağıda verilen tabloda, I. sütuna 84’ün kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanları büyükten küçüğe doğru en üst 
satırdan başlanarak en alt satıra kadar yazılıyor.

I. Sütun II. Sütun

9B

A3

II. sütundaki her bir satıra, I. sütunda karşısına denk gelen sayı ile aralarında asal olan iki basamaklı sayılar yazı-
lıyor.

Buna göre, tabloda A3 yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı ile 9B yerine yazılabilecek en küçük doğal 
sayının toplamı kaçtır?

A) 174 B) 178 C) 184 D) 188

20. a ve b birer doğal sayı olmak üzere ·a b a b
2

=  dir.

Şekil I’de verilen barfiks çubuğunun boyu, 90 santimetreden 114 santimetreye kadar ayarlanabilmektedir.

90 cm

Şekil I Şekil II

Barfiks çubuğunun uçlarındaki vidalardan biri, ok yönünde tam bir tur döndürüldüğünde çubuğun boyu §3 santimet-
re uzamaktadır.

Şekil I’de verilen barfiks çubuğu, her iki ucundan da aynı anda ok yönünde tam tur döndürülerek en uzun hâline 
getirilmiş ve Şekil II’deki konumu almıştır.

Buna göre, barfiks çubuğunun ucundaki vidaların her biri en çok kaç tam tur döndürülmüştür?

A) 6 B) 7 C) 13 D) 14


