
 

 

 

     L  G  S ‘ Y  E      H  A  Z  I  R  L  I  K      T  E  S  T  İ 

 1)  

 

 

 

 

 
İnşaat mühendisi olan Melih Bey, bir site yapmak 
için yukarıdaki krokide ölçüleri verilen dikdörtgen 
şeklinde üç tane birbirine eş bina yapacaktır. 
Melih Bey’in yaşadığı memleket kış aylarında çok 
soğuk olduğu için binaların üzerini komple ısı 
yalıtım malzemesi ile kaplatacaktır.  

   Tablo: Isı yalıtım malzemesi ve kaplayacağı alan 

Isı Yalıtım 
Malzemesi 

A B C 

Kaplayacağı 
Alan (m2) 

67  617  6  

  

Tablodaki ısı yalıtım malzemelerinin her birinden 
kullanılacağına göre, bu iş için en az kaç tane ısı 
yalıtım malzemesi kullanılır? 

     A) 11               B) 12               C) 13               D) 14 

 

 

 

2)  

 
 

                108 cm          48 cm       12 cm     3 cm 

Bir rafa, rafta boşluk kalmayacak şekilde kenar 
uzunlukları verilen kare şeklindeki parçaların her 
birinden yan yana koyulmak isteniyor.  

Rafın uzunluğu 1221  cm olduğuna göre, bu 
parçalardan en az kaç tane koyulabilir?  

     A) 10               B) 12               C) 14               D) 16 

3)  
 

   98                    128                    200  

 

              50 cm                  50 cm                  50 cm 

Yukarıda ölçüleri verilen telefonlar, bir çekmeceye 
her birinden en az bir tane olmak koşuluyla ve 
boşluk kalmayacak biçimde yatay olarak 
konulduğunda en fazla 8 cep telefonu 
sığdırılabilmektedir.  

Buna göre, cep telefonları dikey olarak 
çekmeceye konulursa en fazla kaç tane cep 
telefonu sığdırılabilir?  

     A) 12               B) 14               C) 15               D) 19 

 

 

 

4)  I.   II.  
 
 
 

 

    Eşkenar Üçgen       Kare 
 

                       III.  

 

 

                  Dikdörtgen 

Yukarıda alanları verilen geometrik şekillerden 
hangisi veya hangilerinin kenarlarından birinin 
uzunluğu cm cinsinden kesinlikle bir irrasyonel 
sayıya eşittir?  

A) Yalnız I                B) Yalnız II                

C) I ve II                D) II ve III 

 

      

       KONU :  KAREKÖKLÜ İFADELER 

  8. SINIF 
           TEST – 11  

48  

450   

34 cm2 
200 cm2 

350 cm2 

U
fu

k
 Ö

z
tü

rk
 



 

5)    

            125 cm 

 

                                            845 cm 

 

 

 
                  ………. 

       Şekil – 1 

                                           

 

 

 
                            …………. 

       Şekil – 2 

Bir inşaatta iki kolon arasına yukarıda eni ve 
uzunu verilen tuğlalar şekil – 1’deki gibi hiç 
kırmadan yerleştirilirse, boşluk kalmadan toplam 
17 tane sığdırılabiliyor.  

Eğer tuğlalar şekil – 2’deki gibi hiç kırmadan ilk 
kolona yapışık şekilde yerleştirilirse, diğer 
kolonla kaç cm boşluk oluşur?  

     A) 245       B) 320       C) 405       D) 500  

 

 

 

6)  

 

 

 

 

Bir adım attığında 36,0  m ilerleyen Yaren, 

bakkaldan ekmek alıp evine doğru giderken 5 
adım ileri, 2 adım geri şeklinde oynayarak yol 
alıyor.  

Yaren bu şekilde toplam 143 adım attığına göre, 
bakkal ile ev arasındaki uzaklık kaç metredir? 

     A) 33,6          B) 37,8          C) 42,4          D) 53,8 

 

 

7)  

                  64,0 m 

          25,0 m 

         25,2 m 

Ozan, boyutları yukarıdaki gibi olan dikdörtgenler 
prizması şeklindeki bir koliyi, 864 km uzaklıkta 
bulunan arkadaşına kargo ile gönderecektir. 
Kargo firması, Ozan’a ödemesi gereken ücret ile 
ilgili aşağıdaki listeyi verir.  

UZAKLIK HACİM ÜCRET 

500 km’den 
az 

800 dm3’ten az  796,1   TL 

800 dm3’ten fazla  896,1   TL 

500 km ve 
500 km’den 
fazla 

800 dm3’ten az  925,2   TL 

800 dm3’ten fazla  1025,2   TL 
   

Buna göre, Ozan’ın kargo firmasına ödemesi 
gereken ücret kaç TL’dir? 

A) 9,80 TL                B) 11,20 TL                

C) 13,50 TL                D) 15,00 TL 
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