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1.  2x–1
3

 ≤ x
2

 – 1

 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) x ≤ –7   B) x ≤ –4

 C) x < 8   D) x < 4

2. Aşağıdaki cetvelin 8 noktasına sabitlenmiş ipin 
uzunluğu 5 cm'dir.

---          6         7         8          9         10       – - – 

5 cm

 Buna göre ipin diğer ucunun cetvel üzerinde 
gelebileceği noktaları gösteren eşitsizlik aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

 A) 8 ≤ x < 13  B) 3 ≤ x ≤ 8

 C) 3 < x < 13  D) 3 ≤ x ≤ 13

3.      y

x0

M(2a+5, 3a–2)

 

 Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen çembe-
rin merkezi olan M(2a+5, 3a–2) noktası x ekse-
nine,  y ekseninden daha yakındır.

 Buna göre a'nın çözüm kümesi aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) 7 < a   B) 7 ≤ a

 C) 7 ≥ a   D) 7> a

4. 2 + 1 ve 4 + 1'lik dairelerden oluşan bir sitedeki 
daire ve oda sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Daire Türü Daire Sayısı Bir Dairedeki 
Oda Sayısı

2+1 Daire x+5 3

4+1 Daire 3x+4 5

 Bu sitede bulunan toplam oda sayısı 89'dan 
az olduğuna göre daire sayısı en çok kaçtır?

 A) 17 B) 21 C) 25 D) 29

5. 
   –4     7

 Yukarıda verilen sayı doğrusunda x sayısının 
alabileceği değerler gösterilmiştir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) x'in en büyük değeri 7'dir.
 B) x'in alacağı değerlerden biri 3,82'dir. 
 C) x'in en küçük tam sayı değeri –3'tür.
 D) x'in en küçük değeri –4'tür.

6. Aşağıdaki tabloda bir teknoloji mağazasında sa-
tılan ürünlerin fiyatları gösterilmiştir.

                              

 

Tablo: Ürün Fiyatları

Ürün Fiyat (TL)

Laptop 3.000

Cep Telefonu 2.000
Tablet 3.600
Televizyon 4.000
Bluetooth Kulaklık 500

 Bu mağaza tüm ürünlerde %10'dan %30'a 
varan indirim kampanyası uyguladığına göre 
bu ürünlerin fiyatları TL cinsinden hangi ara-
lıktadır?

 A) 350 ≤ x ≤ 3.600  B) 350 < x < 3.600
 C) 450 < x <  2.800  D) 450 ≤ x ≤ 2.800

Hareket 

TESTİ1

BİLGİ:

Bir eşitsizliğin her iki tarafı 
aynı pozitif tam sayı ile çar-
pılır veya bölünürse eşitsiz-
lik yön değiştirmez.

ÖRNEK:

3 ≤ 8 

3 . 2 ≤ 8 . 2

6 ≤ 16

BİLGİ:

Bir eşitsizliğin her iki tarafı 
aynı negatif tam sayı ile çar-
pılır veya bölünürse eşitsiz-
lik yön değiştirir.

ÖRNEK:

–3 ≤ 1 

–3 . (–2) ≥ 1.(–2)

            6 ≥ –2
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8. Sevgi, bir kitaptan her gün 30 ile 40 sayfa arasın-
da okuyarak kitabı 10 günde bitiriyor.

 Sevgi, aynı kitaptan her gün 20 sayfa oku-
saydı kitabı bitirme süresini veren eşitsizlik 
aşağıdakilerden hangisi olurdu?

 A) 10 ≤ x < 15  B) 15 ≤ x ≤ 20
 C) 20 < x ≤ 25  D) 25 ≤ x < 30

9. Her katında bir daire bulunan 10 katlı bir binanın 
katlara göre aylık kira bedelleri aşağıdaki tablo-
da verilmiştir.

                              

 

Tablo: Katlara Göre Aylık Kira Bedelleri

Kat Aylık Kira (TL)

Zemin Kat 1000 < x < 1200

1. Kat 1200 < x < 1400
9. Kat 1300 < x < 1500

10. Kat 1200 < x < 1400

 Diğer katların aylık kiraları,  tabloda verilen 
katların kira bedellerinden daha fazla oldu-
ğuna göre bu binadan elde edilen kira geliri      
en az kaç TL olur?

 A) 15.600   B) 14.727
 C) 15.201   D) 14.600

10. a ve b tam sayı olmak üzere

  – 4 ≤ a ≤ 7

  – 3 < b < 8

 eşitsizlikleri veriliyor.

 Buna göre 2a–b ifadesinin alacağı en küçük 
değer kaçtır?

 A) –15 B) –10 C) –6 D) –5

11. Aşağıdaki tabloda bir ürünün alış ve satış fiyat-
ları verilmiştir.

 

Alış Fiyatı Satış Fiyatı

(x + 4) TL (3x – 45) TL

 Bu ürünün satışından zarar edildiği bilindi-
ğine göre alış fiyatının tam sayı cinsinden 
değeri en çok kaç TL'dir?

 A) 28 B) 29 C) 30 D) 31

12. Bir sayının 3 katının 5 eksiği, aynı sayının yarı-
sının 1 fazlasından büyük veya eşittir.

 Buna göre bu sayının alabileceği en küçük 
tam sayı değeri kaçtır?

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

4. 2 + 1 ve 4 + 1'lik dairelerden oluşan bir sitedeki 
daire ve oda sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Daire Türü Daire Sayısı Bir Dairedeki 
Oda Sayısı

2+1 Daire x+5 3

4+1 Daire 3x+4 5

 Bu sitede bulunan toplam oda sayısı 89'dan 
az olduğuna göre daire sayısı en çok kaçtır?

 A) 17 B) 21 C) 25 D) 29

5. 
   –4     7

 Yukarıda verilen sayı doğrusunda x sayısının 
alabileceği değerler gösterilmiştir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) x'in en büyük değeri 7'dir.
 B) x'in alacağı değerlerden biri 3,82'dir. 
 C) x'in en küçük tam sayı değeri –3'tür.
 D) x'in en küçük değeri –4'tür.

6. Aşağıdaki tabloda bir teknoloji mağazasında sa-
tılan ürünlerin fiyatları gösterilmiştir.

                              

 

Tablo: Ürün Fiyatları

Ürün Fiyat (TL)

Laptop 3.000

Cep Telefonu 2.000
Tablet 3.600
Televizyon 4.000
Bluetooth Kulaklık 500

 Bu mağaza tüm ürünlerde %10'dan %30'a 
varan indirim kampanyası uyguladığına göre 
bu ürünlerin fiyatları TL cinsinden hangi ara-
lıktadır?

 A) 350 ≤ x ≤ 3.600  B) 350 < x < 3.600
 C) 450 < x <  2.800  D) 450 ≤ x ≤ 2.800

7. Rafların tamamı dolu olan iki katlı kitaplıktaki kitap sayıları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

2. Raf

1. Raf

(5x – 13) adet

(3x + 9) adet

 Birinci rafta bulunan eş kitaplar, ikinci rafta bulunan eş kitaplardan daha kalın olduğuna göre 
birinci rafta bulunan kitap sayısı en az kaçtır?

 A) 40   B) 42    C) 45   D) 48

Hareket

TESTİ 1


