
197 5

6
TESTİ
HareketÜNİTE ALAN ÖLÇME

1. 

Çevresinin uzunluğu 200 m olan kare 
şeklindeki arazisinin içine çevre uzunluğu  
80 cm olan kare şeklinde bir ev ve yine 
aynı ölçülerde bir havuz yerleştiren Umay, 
geriye kalan kısma ise çim ekiyor.

Buna göre Umay’ın çim ektiği bölgenin 
alanı kaç m2 dir?

A) 1200 B) 1300 C) 1500 D) 1700

2.  A
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Bir kenarının uzunluğu 20 cm olan ABCD 
karesi, 4 eş kareye bölünerek şekildeki 
gibi boyanıyor.

Buna göre boyalı bölgelerin alanları 
toplamı kaç cm2 dir?

A) 100 B) 200 C) 250 D) 300

3.          
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Eymen’in odasına astığı üç farklı resim duvar yüzeyinin %40’ını kaplıyor.

Buna göre Eymen’in odsındaki duvar yüzeyi kaç cm2 dir?

A) 7500 B) 8400 C) 9000 D) 1120

1

Çıkmış Soru

2017-PYBS
Alanı 81 cm2 olan bir ke-
narının uzunluğu ile alanı 
108 cm2 olan dikdörtgenin 
bir kısa kenarının uzunlu-
ğu eşittir.
Buna göre dikdörtgenin 
uzun kenarının uzunlu-
ğu kaç santimetredir?
A) 12 B) 18 C) 21 D) 27

Çözüm
Karenin alanı = 81 cm2

 9 x 9 = 81 
olduğuna göre karenin bir 
kenarı 9 cm’dir.

9 cm

?

Dikdörtgenin alanı, uzun 
kenarının uzunluğu ile ke-
narının uzunluğu çarpılarak 
bulunuyor. Öyleyse uzun 
kenarının uzunluğu
108 ÷ 9 = 12 cm’dir.

Cevap: A



1985

6TESTİ
Hareket ÜNİTEALAN ÖLÇME

6.  
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Alanları 25 cm2 olan özdeş K, L, M ve N kareleri birer köşesinden uç uca getirilerek ABCD 
karesinin içine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

Buna göre ABCD karesinde sarı boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç cm2 dir?

A) 100 B) 200 C) 300 D) 400

4.  

Özdeş üç kare, yukarıdaki şekli oluştur-
muştur.

Pembe alanların toplamı 19 cm2 ve tu-
runcu alanların toplamı 128 cm2 oldu-
ğuna göre her bir karenin çevresinin 
uzunluğu kaç cm’dir?

A) 20 B) 24 C) 28 D) 32

5.  8 cm

5 cm

Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdört-
gen şeklindeki kâğıt kesilerek kareler elde 
ediliyor. Her kesme işleminde mümkün 
olan en büyük kare elde edilmeye çalışı-
lıyor.

Buna göre elde edilen karelerden biri-
nin alanı santimetrekare cinsinden aşa-
ğıdakilerden hangisi olamaz?

A) 25 B) 16
C) 9  D) 4

1

Çıkmış Soru

2018-PYBS
Kenar uzunlukları 80 m 
ve 30 m olan dikdörtgen 
biçimindeki bahçenin bir 
kısmına domates, geriye 
kalan kısmına da soğan 
dikilmiştir.
Bir kenarının uzunluğu 
20 m olan kare biçimin-
deki kısma domates 
dikildiğine göre soğan 
dikilen kısmın alanı kaç 
metrekaredir?
A) 600  B) 800 
C) 1600 D) 2000

Çözüm
Önce tüm alanı bulalım:

80 x 30 = 2400 m2

Kare şeklindeki domates 
dikilen alanı bulalım:

20 x 20 = 400 m2

Geriye kalan alan,

2400 – 400 = 2000 m2 dir.
Cevap: D


