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 Ayşe ile Emel iki basamaklı aralarında asal sayılar söyleme oyunu oynuyor. Ancak ikinci 

 Covid-19 salgınına karşı ülkemizde 44 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dezenfektan 

D) II, III ve IV.

 

1.

2.

3.

  

x2 x -x1 -1x2 x 1 -x -1
 Yukarıda verilen modellemenin temsil ettiği çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

 A)	( ) . ( )x x1 2 1- -   B)	( ) . ( )x x1 2 1+ +  C)	 ( ) . ( )x x1 2 1- +  D)	 ( ) . ( )x x1 2 1+ -

-            
3x	br

2y	br

 Kenar	uzunluğu	3x	birim	olan	mavi	renkli	kareden,	kenar	uzunluğu	2y	birime	eşit	olan	beyaz	renkli	kare	kesilerek	
çıkartılıyor.	Kalan	parça	kesikli	çizgiler	boyunca	kesilerek	iki	eş	parçaya	ayrılıyor.	Daha	sonra	bu	parçalar	birer	kenar-
ları	çakışacak	şekilde	birleştirilip	bir	dikdörtgen	elde	ediliyor.

 Buna göre elde edilen dikdörtgenin uzun kenarının birim cinsinden cebirsel karşılığı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	 x y3 2+   B)	 y x2 3-  C)	 x y3 2-  D)	 x y6 4-

  
3 br

3 br
2x br

2x br

12
3

14243 

 Yukarıdaki	kareden,	kırmızı	renkli	parça	kesilip	çıkartılıyor.
 Buna göre kırmızı renkli parçanın birim cinsinden bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden 

hangisidir?
A)	 x x4 12 92 - +   B)	 x x4 10 92 + +  C)	 x x4 16 122 + +  D)	 x x4 16 122 - +
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48.

4.

5.
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  5a	cm

4	cm
Şekil-1

Şekil-2
Şekil-3

 Kenar	uzunluğu	5a	cm	olan	kare	şeklindeki	bir	kağıt	önce	Şekil-	1’deki	gibi	yatay	doğrultuda	daha	sonra	Şekil-	2’deki	
gibi	dikey	doğrultuda	olacak	şekilde	ortadan	ikiye	katlanmıştır.	Son	olarak	bu	kağıttan	Şekil-	3‘teki	gibi	bir	kenar	
uzunluğu	4	cm	olan	kare	şeklindeki	bir	parça	kesilerek	çıkarılmış	ve	geriye	kalan	kısım	katlama	yerlerinden	tekrar	
açılmıştır.

 Buna göre son durumda bu kağıdın santimetrekare cinsinden bir yüzünün alanına karşılık gelen cebirsel 
ifade aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?

A)	 a25 162 -   B)	 a25 642 -  C)	 a25 162 +  D)	 a25 642 +

   2	cm2	cm

2	cm2	cm

2	
cm

2	
cm

2	
cm

3x	cm

2	
cm

 
  

Bir	kenarı	 x3 	cm	olan	mavi	renkli	karenin	köşelerinden	kenar	uzunluğu	2	cm	olan	beyaz	renkli	kareler	kesilip	çıkartılı-
yor.
Buna göre  geriye kalan kısmın santimetrekare cinsinden bir yüzünün alanına karşılık gelen cebirsel ifede 
aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A)	 ( ) ( )x x4 4$- +  B)	 ( ) ( )x x3 3$+ -  C)	 ( ) ( )x x3 4 3 4$- +  D)	 ( ) ( )x x4 3 4 3$- +
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Asansör	kapıları
açık	hali

Asansör	kapıları
kapalı	hali

Sabit
panel

Sabit
panel

Sabit
panel

Sabit
panel

Sol	kapı Sağ	kapı

x	cm

(5
x+
10
)	c
m

Yukarıdaki	asansör	modelinde	herbir	kapının	ve	panelin	eni	x	cm	,	boyu	ise	5x+10	cm’dir.
	 Asansör	kapıları	tamamen	açıldığında	,	her	kapının	 5

1 ’lik	kısmı	dışarıda	geriye	kalan	kısmı	ise	yanında	bulunan	sabit	
panelin	arkasında	kalmaktadır.

 

Buna göre asansör kapılarının açık halinin gösterildiği modelde, kapılar arasında oluşan dikdörtgen şeklin-
deki bölümün santimetrekare cinsinden alanına karşılık gelen cebirsel ifade asağıdakilerden hangisidir?

A)	 x8 162 - 	 B)	 x8 162 + 	 C)	 x x8 162 + 	 D)	 x x8 162 -

Aşağıda her bir yüzeyinde birer cebirsel ifade yazılı olan bir küpün açık hali gösterilmiştir.
Bu küp, üzerindeki cebirsel ifadeler görünecek şekilde kapalı hale getirildikten sonra arka arkaya iki kez yere atılıyor ve 
küpün üst yüzeyine gelen ifadelerin her iki atışta da birbirinden farklı olduğu görülüyor.

5

3y

2x 6 - y x + 4 3x + 7

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ifadelerin çarpımları sonucunda oluşan cebirsel ifadelerden biri değildir?

A) 10x      B) 18y - 3y2

C)  24 - 4y + 6x - xy  D) 3x2 - 19x + 28

6.

7.

 

 



8. Sınıf
    Cebirsel İfadeler Yeni Nesil Deneme

-

 4

Kenar uzunlukları 4x ve 9x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki beyaz renkli bir levha veriliyor.
Bu levhanın ön yüzüne kenar uzunluğu y santimetre olan yeşil renkli dört özdeş kare yapıştırılıyor.

y cm4x cm

9x cm

Buna göre levhanın ön yüzünde beyaz renkte görünen kısımların santimetrekare cinsinden toplam alanına karşılık 
gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?

A) (6x - 2y) (6x + 2y)     B) (36x - 4y) (36 + 4y)

C) (6x - y) (6x + y)     D) (36x - y) (36x + y)

Aşağıda bir futbol sahasının krokisi verilmiştir.

(12x - 2) br

(5x + 10) br (3x + 6) br

(2x - 1) br

Bu kroki ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

 > Dikdörtgen şeklindeki krokinin uzun kenarı (12x - 2) birim, kısa kenarı ise (5x + 10) birim uzunluğuna eşittir.

 > Dikdörtgen şeklindeki birbirine eş olan gri bölgelerin uzun kenarları (3x + 6) birim, kısa kenarları ise (2x - 1) birim 
uzunluğuna eşittir.

 > Daire şeklindeki beyaz bölgenin çapı 8 birim uzunluğuna eşittir

Buna göre krokide yeşil renkle gösterilen bölgenin birim kare cinsinden alanı aşağıdaki ifadelerin hangisi ile 
özdeştir? (π=3 alınız.)

A) 36x2 + 80x - 32  B) 48x2 + 98x + 40  C) 36x2 + 18x - 60  D) 48x2 + 92x - 56

8.

9.
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-Kalınlığı ihmal edilen ve bir kenar uzunluğu 2x cm olan kare şeklindeki kartonun 4 köşesinden kenar uzunluğu y cm olan 
kareler kesilip çıkarılıyor.

Kalan karton şekildeki gibi kırmızı renge boyanıp katlandıktan sonra kesilen yerlerden birleştirilerek kare dik prizma 
şeklinde ağzı açık bir kutu yapılıyor.

Bu kutunun hacmini santimetreküp cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4(x - y)2.y  B) (x - 2y)3  C) (2x - 2y)2  D) (8x - y)3

Ceyhun aşağıda verilen üzerinde cebirsel ifadelerin yazılı olduğu 16 adet kart ile her bir kartı en fazla bir defa kullanarak 
bazı cebirsel ifadeleri modelleyecektir.

Ceyhun bu kartlarla aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini modelleyemez?

A) (x + 1) . (x+2)  B) (x+2)2   C) (x+3) . (x+2)   D) 3x. (x+1)

11.

 

10.
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5.  

Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen kâğıt 1. ve 2. adımlarda gösterildiği gibi iki kere katlanıyor. 3. Adımda ise katlandığı 
yerden kesiliyor ve katlanan parça açılarak iki dikdörtgen elde ediliyor.

       1. Adım   2. Adım       3. Adım

Buna göre elde edilen bu iki dikdörtgenin alanları farkı birimkare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 10n-30   B) (n-3).(n+3)   C) n2 -16n+39   D) n2+4n-21

 Dokuz eş kareden oluşan bir masanın üst yüzünde yazılı olan cebirsel ifadeler aşağıda verilmiştir. 

2a-b 2a+1 2a+b

2a-3b 2a+3 2a+3b

2a-5b 2a+5 2a+5b

Boya kaplı bir top üzerinde cebirsel ifadeler yazan masa üzerine bırakıldığında değdiği bölgelerde iz bırakıyor. 

İz bırakılan bölgelerden üst yüzünde yazılı olan cebirsel ifadelerden farklı iki tanesi seçilip çarpılıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde elde edilen cebirsel ifadelerden biri olamaz? 

A) 4a2+12a+9   B) 4a2 +8a+3   C) 4a2 +6a+6ab+9b  D) 4a2+16ab+15b2

12.

13.
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 A mağazasında bir adet pantolonun fiyatı (8a + 6) liradır. Bir adet ceketin fiyatı ise, bir pantolon fiyatının (3a) katına 
eşittir.

	 Buna	göre,	5	adet	ceket	için	ödenmesi	gereken	ücret	lira	cinsinden	aşağıdakilerden	hangisine	eşit	olur?

 A) 24a2 + 18a B) 40a + 30 C) 120a2 + 90a D) 120a + 90a2

  

Bilgi: Bir dairenin alanı  A = π r2  formülü ile hesaplanır.

Bir ABCD karesine içten teğet olacak şekilde yarıçapı (x + 1) cm olan 
bir daire çizilmiştir. 

Buna	göre	boyalı	bölgeyi	santimetrekare	cinsinden	ifade	eden	
cebirsel	ifade	nedir?	(π = 3)

 A) x2 – 2x – 1  B) x2 – 2x +1  C) x2 + 2x – 1 D) x2 + 2x + 1

  

(4a2+12a+9)
cm2

(a2-2a+1)
cm2

 Alanları yukarıda verilen karelerden oluşan şeklin santimetre cinsinden çevresine karşılık gelen cebirsel 
ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 a5 5+   B)	 a10 10-  C)	 a5 10+  D)	 a10 10+

 “x + y =  7 ve x – y = 5 olduğuna göre x2 + 10 – y2 ifadesinin değeri nedir?” sorusunun çözümü için takip edilen basa-
maklar aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

 I. (x – y) . (x + y) + 10
 II. 5 . 7 + 10

 
III. 5 . 17

 IV. 85

	 Buna	göre	ilk	hangi	basamakta	hata	yapılmıştır?

 A) I B) II C) III D) IV

14.

15.

16.

17.
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Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt, önce Şekil-1 ‘deki gibi yatay doğrultuda olacak şekilde ortadan ikiye katlanıyor.

Şekil-1

Şekil-2

2a cm

2b cm

8a cm

b cm

Daha sonra kenar uzunlukları b ve 2b cm olan dikdörtgen şeklindeki bir parça Şekil-2’deki kesilip çıkarılarak geriye kalan 
parça tekrar açılıyor.

Son durumda bu kağıdın bir yüzünün santimetrekare cinsinden alanına karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden  
hangisine özdeştir?

A) 2.(8a2 - b2)      B) 4.(2a2 - b2)
C) (2a - b) (2a + b)     D) (4a - 2b) (4a + 2b)

Çevresi 4y santimetreye eşit olan kırmızı renkli kare, çevresi 8x santimetreye eşit olan mavi renkli kare üzerine yerleştirilerek 
aşağıdaki şekil elde ediliyor. 

Buna göre şekilde mavi renkte görünen kısmın santimetrekare cinsinden alanına karşılık gelen cebirsel ifade 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) (2x - 2y) (2x + 2y)     B) (8x - y) (8x + y)

C) (2x - y). (2x + y)  D) (4x - y) (4x + y)

 

 Yukarıdaki eş karelerden oluşmuş şekilde mavi renge boyanmış bölümlerden oluşan kısmın toplam alanı 
x x9 36 362 + +  birimkare olduğuna göre, mavi renge boyanmamış bölümlerden oluşan kısmın çevresi kaç 

birime eşittir?
A)	 x16  B)	 x16 32+    C)	 x32 16+  D)	 x32

19.

20.

18.
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