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Rejenerasyon - Deneme 8

28. Bir işyerinin giriş kapısında üst kısımda yan yana di-

26. Tanım: Art arda dizilmiş biçimde aynı yöne giden ta-

zili yedi özdeş lamba vardır. Bu lambalardan her biri
sönük iken beyaz yanık iken kırmızı renklidir. Şekilde
bir lamba yanıyorken oluşan bir görüntü verilmiştir.

şıt topluluğuna konvoy denir. Konvoyda en
arkadaki taşıtın en arka noktası ile en öndeki taşıtın en ön noktası arasındaki uzaklığa konvoyun uzunluğu denir.

Bir düğün konvoyundaki tüm araçlar 3 metre uzunluğundadır. Her aracın, önündekini 1,5 metre takip mesafesiyle izlediği bir anda bu konvoyun uzunluğu 93
metre olarak ölçülmüştür.

İşyeri sahibi, “Bu yedi lambadan üçünü yakmak istiyorum. Ama yanan bir lambanın hemen yanında yanan bir lamba olsun istemiyorum.” demiştir.

Buna göre, konvoydaki araç sayısının rakamları
toplamı kaçtır?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

Buna göre, lambalar bu isteğe uygun biçimde yakıldığında kaç farklı görüntü oluşur?

E) 7

A) 8

27. Bir kişi bir kitabı pazartesi, salı, çarşamba ve per-

şembe günlerinde okuyarak bitirmiştir. m ve n tam
sayı olmak üzere, bu kişi pazartesi günü m sayfa kitap okumuş, sonraki her gün okuduğu sayfa sayısını
hemen önceki güne göre n sayfa artırmıştır.
Buna göre, günlük okunan sayfa sayısı ile günler
arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
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C) 12

D) 15

E) 20
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B) 10

29. Bir torbada rengi kırmızı, beyaz ya da siyah olan toplam 9 tane top vardır. Bu torbadan, çekilen top geri
bırakılmadan, art arda iki top çekildiğinde ikisinin de
1
kırmızı olma olasılığı ’dır.
6
Buna göre,
I.



Kırmızı renkli top sayısı

II. Çekilen bir topun siyah renkli olma olasılığı

   



III. Çekilen bir topun beyaz veya siyah renkli
olma olasılığı


   

ifadelerinden hangileri kesin olarak bulunabilir?


A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III



C) I ve III
E) I, II ve III

   

10

Diğer sayfaya geçiniz.

