
1) Aşağıda verilen işlemlerin  sonuçlarını   bulunuz.
( 9 puan)

a) 12,45+15,87=

b) 45,48 - 23,8=

c) 12-2,7 =

2) Aşağıda  verilen  kesirleri   yüzde  sembolü ile  
yazınız. (6 Puan)

a) 10
7 =                   b) 5

4 =

3) Aşağaıda  verileni ifadelerin  doğru   olanların  
başına  ‘‘D ‘‘ yanlış olanların   başına  ‘‘Y’’ yazınız. 
(9 puan)

a) (......) % 75  ifadesine  karşılık  gelen kesir 4
3 ’ tür.

b)  (......) 0,60  ifadesine  karşılık  gelen kesir 5
4 ’tir.

c)   (......) 15
6 kesrinin  yüzde  sembolü ile  gösterimi 

%40’tır.

.

4) ,% ,ve10
4 42 0 45  ifadelerini küçükten  büyüğe

   doğru   sıralayınız. ( 8 Puan)

5)  150   sayısının  %40’ı kaçtır?  ( 6 Puan) 

6) Aşağıda  verilen   semboler ile gösterilen  geo-
metrik   şekilleri çiziniz. ( 9 puan)
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Yukarıda  verilen  kareli   kağıtta  A, B ve C noktaları 
verilmiştir.

a) B noktasının  A  noktasına  göre  konumunu yazı-
nız. ( 4 puan)

b) C noktasının  B noktasına  göre  konumunu  yazı-
nız.( 4 puan)
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8)   Aşağıda kareli  kağıtta  verilen  [AB]’na  eşit  
uzunlukta  iki   doğru   parçası   çiziniz. ( 8 puan)
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Noktalı kâğıtta verilen B noktasının diğer noktalarla 
ayrı ayrı birleştirilmesiyle elde edilen açılarla ilgili 
aşağıda verilenlerden doğru olanların başına “D”, 
yanlış olanların başına “Y” yazınız. ( 8 Puan)
(.....) P noktası ile birleştirilirse dar açı oluşur.
(.....) L noktası ile birleştirilirse dik açı oluşur.
(.....) O noktası ile birleştirilirse geniş açı oluşur.
(.....) N noktası ile birleştirilirse dar açı oluşur.
10) 
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KLMN  dörteninde verilmeyen  açı  kaç derecedir? 
(5 puan) 

12) Aşağıda verilen noktalı kâğıt üzerine istediğiniz 
kenar uzunluklarına sahip dikdörtgen,
paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk çiziniz. 
(12 puan)

13) Aşağıdaki geometrik şekillerin köşegenlerini 
çiziniz. ( 6 puan)

14) İç açılarının ölçüleri 52°,  21°  ve  107°  olan bir 
üçgen çizilebilir mi? Nedenini açıklayınız. (6 puan)

            Not: Sınav  süresi 40 dakikadır.
Soruların puanları  üzerlerinde yazmaktadır.
   
                      
                Matematik  Öğretmeni
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