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1 ay = 30 gün       1 yıl = 365 gün

Bir firma en az 1 ay çalışmak koşulu ile çalışanlarına işe girdiği günden başlayarak çalıştığı gün sayısı tam kare olduğu 
günlerde prim vermektedir. 1 ayını doldurmadan işten çıkan işçilerden primleri geri tahsil etmektedir ve fabrikada 1,5 
yıldan fazla çalışan işçi bulunmamaktadır.

Ayça, Ferdi’nin 4 katı; Fahri Ferdi’nin 3 katı kadar prim almıştır. Aşağıda Ayça, Fahri ve Ferdi’nin çalışma süreleri ile 
ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

• Fahri, Ferdi’den en az 195 gün daha fazla çalışmıştır.

•  Ayça, Ferdi’den en fazla 1 yıl 45 gün daha fazla çalışmıştır.

•  Ayça, Fahri’den en fazla 5 ay 25 gün daha fazla çalışmıştır.

• Ferdi, Ayça’dan en az 1 yıl daha az çalışmıştır.

Buna göre yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

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

 KAREKÖKLÜ İFADELER (LGS MAKRO Kamp)

a, b birer doğal sayı olmak üzere aáb = æa2b dir.

Emre Bey’in bebeğinin odasına yapmayı tasarladığı kitaplık aşağıda verilmiştir.

20 cm

20 cm

5 cm

Kitaplığın ayaklarının yüksekliği 5 cm, raflar arası boşluğun uzunluğu ise yirmişer cm’dir. Raflar için kullanacağı yatay tablaların 
kalınlığı ise en az 1 cm, en fazla 2 cm olacaktır.

Buna göre Emre Bey’in yapacağı kitaplığın yerden toplam yüksekliği santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 15ä 11 B) 20á 6 C) 10ä 30 D) 5ä 98

 KAREKÖKLÜ İFADELER (LGS MAKRO Kamp)
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ë3,24 cm ë2,25 cm

Yukarıda kısa kenarları birbirine eşit uzun kenarları birbirinden farklı üç dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenler 
uzun kenarları çakışık olacak şekilde aşağıdaki gibi birleştiriliyor.

ë3,24 cm ë2,25 cm

Kısa kenar uzunlukları ë0,16 cm olan bu dikdörtgenler kısa kenarları çakışacak ve dikdörtgenler üst üste 
gelmeyecek şekilde birleştirildiğinde oluşan şeklin çevresi ë196 cm oluyor.

Buna göre yeşil dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

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

 KAREKÖKLÜ İFADELER (LGS MAKRO Kamp)

a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere aâb = èa2b   ve   aâb . câd = a . cíb . d dir.
1 m = 100 cm
Kenar uzunlukları 2á2 m ve 4á2 m olan dikdörtgen şeklindeki bir duvarın üzerine aşağıdaki gibi bir TV yerleştirilip TV 
dışındaki kısmı dikdörtgen şeklindeki taşlarla aralarında hiç boşluk bırakılmadan döşenecektir.

4â2 m

2â2 m TV

Duvara yukarıdan aşağıya doğru 40 sıra, soldan sağa 
doğru 40 sıra taş döşenecektir. TV’nin kısa kenarı 4, 
uzun kenarı ise 3 adet taşa denk gelmektedir.

Buna göre TV’nin kapladığı alan kaç santimetrekaredir?

A) 240â 2 B) 600 C) 600â 2 D) 1200

 KAREKÖKLÜ İFADELER (LGS MAKRO Kamp)
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a, b, c birer doğal sayı olmak üzere

aáb = æa2b , aáb + cáb = (a + c)áb   ve   aáb – cáb = (a – c)áb dir.

1 m = 100 cm

Bir bahçenin ê288 m’lik bir kenarını telle çevirmek için aşağıdaki gibi metal direkler dikilecektir.

ê288 m
Bahçenin başına ve sonuna da direk dikilmek şartıyla direkler arası mesafe eşit olacaktır.

Dikilecek olan toplam direk sayısı 9 ve her bir direğin kalınlığı ê128 cm’dir.

Buna göre iki direk arasındaki mesafe kaç santimetre olur?
A) 32á 2 B) 141á 2 C) 1128 D) 3072

 KAREKÖKLÜ İFADELER (LGS MAKRO Kamp)
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