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Tübitak tarafından her yıl ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımı ile
yapılan XIV. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatları soruları ve çözüm-
leri ilerleyen sayfalarda verilmiştir. İlk 21 soru çoktan seçmelidir. Bundan
sonraki 3 soru ise klasik çözümlerin istendiği bir sınavdır. İlk bölüm için 90
dakika, klasik bölüm için ise 75 dakika sınav süresi verilmektedir. Çözüm-
lerde tüm basamaklar ayrıntılı olarak yazılmıştır. Çözümlerin yapılmasında
ve LATEX2ε ile yazılmasında emeği geçen arkadaşlarımıza1 teşekkür ederiz.
Tüm çözümlerin yayın hakkı sadece Tubitak’a ve izin almış yayınevlerine ait-
tir. Sizde tüm çözümlere ulaşmak isterseniz www.nokta2000.com2 adresinden,
tüm yılların tüm çözümlerine ulaşabilirsiniz.

Kolay gelsin.

1Alparslan Kargın, Fatih Kürşat Cansu, Dr. Sibel Kılıçarslan Cansu
2Altın Nokta Yayınları.
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Soru 1. n tam sayı olmak üzere, 12 < n
5

< 21 eşitsizliğini sağlayan ve sadeleştirile-
meyen n

5
şeklindeki kesirlerin toplamı kaçtır?

(a)582 (b)588 (c)592 (d)594 (e)598

Çözüm 1.

12 <
n

5
⇒ 60 < n < 105

olacağından istenen n değerleri, bu aralıktaki tamsayıların toplamından 5 ile aralarında
asal olmayanları, yani 5 in katı olanları çıkarttığımızda bulunabilir. Ancak soruda istenen
aralıktaki tüm

n

5

kesirlerinin toplamı olduğundan bulunan toplamı beşe bölmek gerekecektir. Buna göre,

[(61 + 62 + 63 + · · ·+ 104)− (65 + 70 + 75 + · · ·+ 100)] /5 = 594

olacaktır.
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Soru 2. n pozitif sayısının kaç değeri için, 5n− 28, 7n− 19, 10n + 1 sayılarının üçü
de asaldır?

(a)3 (b)2 (c)1 (d)0 (e)Sonsuz çoklukta

Çözüm 2. 5n − 28, 7 − 19, 10n + 1 sayılarının üçünüde asal yapan kaç n değeri
olduğuna bakalım. Eğer değerlerin hepside asal sayılarsa, her birinin pozitif olacağı ve
n ≥ 6 olacağı açıktır. Buna göre n = 6 için (2, 23, 61) üçlüsü tek üçlü olarak bulunur.
Ancak bunun dışında da üçlüler olup olmadığını araştıralım. Bu noktada n değerinin tek
olması yada çift olması durumunu göz önüne almamız yeterli olacaktır.

a. Eğer n tek sayı ise sırasıyla 5n−28 tek, 7n−19 çift ve 10n+1 tek sayı olacaktır. tek
çift asal sayı 2 olduğuna göre, 7n− 19 = 2 ve n = 3 olmalıdır. Ancak, bu durumda
karşımıza 5n− 28 < 0 durumu çıkar ki bu açık çelişkidir. Demek ki, altıdan büyük
n tek sayı değerleri için bir çözüm yoktur.

b. Eğer n çift sayı ise sırasıyla 5n− 28 çift, 7n− 19 tek ve 10n + 1 tek sayı olacaktır.
Yine burada da tek çift asal sayının 2 olduğu bilgisini kullanarak, 5n − 28 = 2 ve
n = 6 değerine ulaşılır ki, bu değer zaten sorunun en başında ulaştığımız üçlüden
başkasını vermez. Buna göre, sadece tek üçlü vardır.
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Soru 3. Bir çemberin dışındaki bir A noktasından çembere bir teğet ve bir kesen
çizilmiştir. B noktası, teğetin değme noktası; C ve D ise, kesenin çemberle kesiştiği nok-
talardır. |BC| = 4, |BD| = 6 olduğuna göre, |AB| nin alabileceği en büyük tamsayı
değeri nedir?

(a)9 (b)10 (c)11 (d)12 (e)Hiçbiri

Çözüm 3. Yukarıdaki şekilde ABC ve ABD üçgenleri arasındaki benzerlik ilişkisini

B

A

C
D

4
6

x

a

b

Şekil 1: Soru 3

kullanırsak,
x

a + b
=

b

x
=

4

6

eşitliğini elde ederiz. Buna göre, 3b = 2x ve 2a + 2b = 3x olacaktır. Eğer bu iki eşitliği
taraf tarafa oranlarsak,

3b

2a + 2b
=

2x

3x

eşitliğinden, a ve b arasındaki ilişkiyi, 5b = 4a yani b = 4k ve a = 5k, k ∈ R+ olarak
buluruz. BDC üçgeninde üçgen eşitsizliğini kontrol edersek, a < 10 yani k < 2 eşitsizliğini
elde ederiz. Buradan,

2x = 3b = 12k < 24

ise x < 12 yani x = 11 olur.
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Soru 4. Tüm elemanları pozitif tamsayılar olan bir kümenin herhangi üç elemanının
toplamı hep asal oluyorsa, bu kümenin en çok kaç elemanı olabilir?

(a)3 (b)4 (c)5 (d)6 (e)Hiçbiri

Çözüm 4. Varsayalım elimizde, A = {a1, a2, · · · , ak} kümesi olsun. Burada, herhangi
üç elemanın toplamı bir asal sayı olacaktır. Sorunun çözümünü Güvercin Yuvası İlkesi
(Pigeon Hole Principle) uyarınca çözmeye çalışalım. Kümemizdeki herhangi bir elemanın
çift sayı olması sorudaki sistemin bozulmasına yol açacağından biz kümenin tüm eleman-
larını tek sayılar olacaktır. Herhangi bir pozitif tamsayının 3 ile bölümünden kalanlar 0, 1
veya 2 olacağına göre kümemizin elemanlarının (mod3) altındaki görüntülerinin oluştur-
duğu dizilimde yanlızca 0, 1, 2 değerlerinin oluşturacağı bir dizilim olacaktır. Varsayalım
elimizdeki dizilim

1, 2, 1, 2

şeklinde olsun. Burada herhangi üç elmanın hiçbir zaman 3 ile tam bölünemez. Bakalım
bu kümenin eleman sayısını artrabiliyormuyuz. Dışarıdan bu kümeye ekleyeceğimiz her-
hangi bir elemanın mod3 altındaki görüntüsü 0, 1 veya 2 olacağından hangisini kümeye
koyarsak koyalaım sürekli olarak en az bir üçlünün toplamı 3 ile kalansız bölünecek ve
bu sebepten de asal sayı olmayacaktır. Buna göre bizim kümeye beşinci bir elemanı ek-
lememiz imkansızdır. Küme en fazla 4 elemanlı olacaktır.

Not: Biz soruda özel olarak (1, 2, 1, 2) dörtlüsünü aldık, siz istediğiniz herhangi bir
dörtlüylede deneyerek beşinci bir elemanın olamayacağını kanıtlayabilirsiniz. Ayrıca Güvercin
Yuvası İlkesi ile alakalı ileri okumalar için Refail Alizade’nin Tübitak Yayınlarından, Sonlu
Matematik kitabına bakabilirsiniz.
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Soru 5. Rakamlarının toplamının karesi, karesinin rakamlarının toplamına eşit olan
kaç iki basamaklı bileşik sayı3 vardır?

(a)10 (b)9 (c)8 (d)7 (e)6

Çözüm 5. Sorunun çözümünde önce bazı sınırlandırmalar yaparak ilerlememiz
çözümün pratikliği için daha yerinde olacaktır. Buna göre herhangi bir iki basamaklı
sayının karesi üç veya dört basamaklı bir sayıdır. Ancak dört basamaklı bir sayınında
basamakları toplamının alabileceği en büyük değerin 9999 için 36 olduğunu düşünürsek,
bizim bulmamız gerekn iki basamaklı sayının basamakları toplamının karesinin 36 dan
küçük olması gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Buna göre, bulmamız gereken sayıların
basamakları toplamı en fazla 5 olmalıdır. Yani (a + b)max ≤ 5 durumuna uygun sayılara
bakmamız yeterlidir. Sınırlamamızı yaptığımıza göre, çözüme uygun sayıları kontrol ede-
biliriz. şartı sağlayan sayılarımız,
10, 11, 12, 13, 14
20, 21, 22, 23
30, 31, 32
40, 41
50
Sayılarından asal olanları ve soruda verilen şartları sağlamayanları çıkardığımızda sadece
6 sayının şartları sağladığını görmek zor değildir.

3Asal olmayan pozitif tam sayı.
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Soru 6. ABCD dikdörtgeninde E ve F noktaları sırasıyla, [BC] ve [CD] üstünde
olmak üzere, |BE| = 4, |CE| = 2 ve |CF | = |FD| = 5 tir. G, AE ve BF doğrularının
kesişim noktası olduğuna göre, |GE| kaçtır?

(a)
√

30/2 (b)2
√

29/5 (c)2
√

2 (d)3
√

2 (e)Hiçbiri

Çözüm 6. Şimdi aşağıdaki şekilden takip ederek çözmeye çalışalım. Benzer üçgen-

A B

CD F

G

ER

T
b/3

10/3

a

5/2

a/3 1

3

5 5

6

10

Şekil 2: Soru 6

lerden ve paralellikten dolayı,
4

6
=

RE

5

ise |RE| = 10/3 olacaktır. EAB üçgeni ve EGT üçgenleri arasında ki benzerlği kullanır-
sak,

a/3
a
3

+ a
=

a/3

4a/3
=

1

4

olduğundan |GT | = 5/2 ve |ET | = 1 olacaktır. GTE dik üçgeninden de,

|GE|2 = (
5

2
)2 + (

1

2
)2 =

29

4

ise |GE| = √
29/4 olacaktır.
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Soru 7.

11a− 1

a
= b− 1

b
ve a + b < 121

koşulunu sağlayan kaç (a, b) pozitif tamsayı ikilisi vardır?

(a)9 (b)10 (c)11 (d)12 (e)13

Çözüm 7.

11a− 1

a
= b− 11

b
ve a + b < 11

ise bu eşitliği düzenlediğimizde,

11(a +
1

b
) = (b +

1

a
) (1)

11

(
ab + 1

b

)
=

(
ab + 1

a

)
ve ab + 1 6= 0ise (2)

11

a
=

1

a
⇒ 11 · a = b olacağından, (3)

istenen ikililer bu eşitliği sağlayan (a, b) ikilileri olacaktır.
Buna göre,

(a, b) = (1, 11); (2, 22); (3, 33), . . . (9, 99); (10, 110)

olmak üzere 10 tane ikili olacaktır.
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Soru 8. 1 ≤ a ≤ 37, 1 ≤ b ≤ 37 koşullarını ve 37 nin 1 + 7a + 8b + 19ab yi bölmesini
sağlayan kaç (a, b) tam sayı ikilisi vardır?

(a)36 (b)37 (c)63 (d)73 (e)Hiçbiri

Çözüm 8. Soruda verilen eşitliği (mod37) altında inceleyerek çözüme başlayalım,
buna göre

1 + 7a + 8b + 19ab ≡ 1 + 7a + 8b + 56ab ≡ (1 + 8b)(1 + 7a)(mod37)

olacaktır. 37 asal bir sayı olduğuna göre çarpanlardan yanlızca bir tanesi 37 sayısının bir
tam katı olabilir. İlk olarak 1 + 8b = 37k, k ∈ Z+ eşitliğini doğru kabul edip, bu eşitliği
(mod8) altında incelersek, 5k ≡ 1(mod8) eşitliğini sağlayan k değerinin yanlızca k = 5
değeri olduğunu bulmak zor değildir. Bu k değeri için b = 23 bulunur.
Benzer biçimde,

1 + 7a = 37t, t ∈ Z+

olacağından, bu eşitliği (mod7) altında incelediğimizde, 2k ≡ 1(mod7) ve sağlayan tek t
değeri t = 4 olarak bulunur. Bu t değeri için a = 21 olarak elde edilir.
a = 21 için 37 tane b değeri varken benzer biçimde b = 23 içinde 37 tane a değeri
olacağından, 37+37 = 74 ikili olduğu bulunur, ancak (21, 23) ikilisi 2 defa sayılacağından
toplamdan bir eksiltirsek, 74− 1 = 73 tane ikili olduğu bulunur.
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Soru 9. Dar açılı bir ABC üçgeninin A köşesinden BC ye çizilen dikmenin ayağı H
noktası, H noktasından AB ye çizilen dikmenin ayağı K noktasıdır. |AH| = 6, |AC| = 10

ve s(ĤAC) = 2s(B̂AH) olduğuna göre, |HK| kaçtır?

(a)7
√

5/5 (b)9
√

5/5 (c)
√

5 (d)8
√

5/5 (e)6
√

5/5

Çözüm 9. Yukarıdaki şekilden çözümü takip edelim. Buna göre, AHC dik üçgeninde

A

B H C

6
10

x

K

T

R

a

b

b

a
a a

8

6k 8k

Şekil 3: Soru 9

A açısındaki açıortaydan dolayı, açıortay teoremi gereğince, 16k = 8 ve k = 1/2 bulu-
nacaktır. Buradan da, |HT | = 6k = 3 bulunacaktır. |AT | uzunluğu hipotenüs olduğun-
dan,

|AT |2 = 36 + 9 ⇒ |AT | = 3
√

5

olarak bulunacaktır. |AH| bir açıortay ve H noktasıda A köşesinden indirilen dikmenin
ayağı ise |KH| = |HR| olacak şekilde bir doğru parçası çizlebilir. Bu doğru parçasıda
|AT | kenarına dik olduğundan, alanların eşitliğini kullanarak çözüme gidebiliriz. Buna
göre,

3
√

5|HR|
2

=
6 · 3
2

⇒ |HR| = |KH| = x =
6
√

5

5

olacaktır.
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Soru 10. Bir malın fiyatında indirim yapıldıktan sonra, bir günde satılan mal miktarı
%50; satışlardan elde dilen gelir ise, %26 arttığına göre, yüzde kaç indirim yapılmıştır?

(a)12 (b)16 (c)24 (d)38 (e)48

Çözüm 10. Varsayalım elimizde 100 tane mal olsun ve herbiri 100 TL den satılsın.
Herbirinin fiyatı %x kadar indirilmesine rağmen soruya göre toplam satılan mal miktarı
%50 artmış ve elde dilen toplam gelir %26 arttığına göre,

150 · (100− x) = 12600

eşitliğinden yapılan indirim yüzdesi %16 olarak bulunur.
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Soru 11. Bir futbol takımının katıldığı turnuvada herhangi iki takım kendi aralarında
tam olarak bir maç yapıyor. Her maçta kazanan takım 3, berabere kalan takımlar birer,
kaybeden takım ise 0 puan alıyor. Turnuva sonunda dört takımın puanları 1, 2, 5 ve 8
olduysa, beşinci takımın puanı kaçtır?

(a)8 (b)9 (c)10 (d)11 (e)Hiçbiri

Çözüm 11.

T1 T2 T3 T4 T5
1 2 5 8 x

0 1 2 5 x-3

0 0 1 2 x-6

0 0 0 1 x-9

0 0 0 0 x-10

Şekil 4: Soru 11

Yukarıdaki grafiği inceleyerek çözüme gitmeye çalışalım. Sondan başa doğru gelerek beşinci
takımın puanına X olarak alalım. T1 takımının hiçbir takımı yenemediği ve bir takımla
da berabere kaldığı açıktır. Benzer biçimde T2 takımıda kimseyi yenememiş ve 2 takımla
da berabere kalmıştır. Buna göre T1 ve T2 kendi aralarında ki maçta berabere kalmıştır.
Benzer biçimde tablodaki geriye doğru gidiş takip edilecek olursa, en son durumda beşinci
takımın aldığı puan X − 10 olacaktır. İlk başta tüm takımların puanlarıda sıfır olduğuna
göre, beşinci takımın puanı 10 olacaktır.
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Soru 12. Kesişen iki çemberin ortak kirişi [AB] dir. A noktasından bu iki çembere
çizilen teğetlerin bu çemberleri ikinci kez kestiği noktalar C ve D olmak üzere, |BC| =
2
√

3, |BD| = 4
√

3 ise, AB kaçtır ?

(a)2
√

6 (b)4
√

6 (c)4
√

6/3 (d)3
√

3 (e)8
√

3/3

Çözüm 12.

A

BC
D

Şekil 5: Soru 12

Çemberde çevre açı ve teğet-kiriş açı değerlerini kontrol edersek ACB ve DAB üçgen-
lerinin benzer üçgenler olduğunu görebiliriz. Eğer |AB| = t olarak alırsak,

4
√

3

t
=

t

2
√

3

olacağından
t = 2

√
6

olarak bulunur.
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Soru 13. 83 ve 102 sayılarının ikisinin de n pozitif tamsayısına bölümünden kalan k
pozitif tamsayısı ise, n nin k ya bölümünden kalan nedir?

(a)5 (b)4 (c)3 (d)2 (e)1

Çözüm 13. Soruda verilen bilgilere göre,

83 = n · t + k (4)

102 = n · r + k n, r, k, t ∈ R+ (5)

olacağından
102− 83 = n · (r − t)

olacaktır. Buna göre,
n · (r − t) = 19

olacağından ve 19 asal sayı olduğundan, n = 19 ve k = 7 olarak bulunacaktır. Buradan
da, soruda istenen cevap 5 olacaktır.

14



Soru 14. x ve y gerçel sayıları,

2x2 − 3y = −17

2
y2 − 4x = 7

eşitliklerini sağlıyorsa, x + y kaçtır?

(a)7/2 (b)5/4 (c)3/2 (d)1/4 (e)Hiçbiri

Çözüm 14. Eğer verilen denklem sistemini yeniden düzenlersek yeni denklem sis-
temimiz

4x2 − 6y = −17

y2 − 4x = 7

olacaktır. Eğer sistemdeki denklemleri taraftarafa toplarsak

(2x− 1)2 − 1 + (y − 3)2 − 9 = −10

eşitliğini elde ederiz. Buradanda

(2x− 1)2 + (y − 3)2 = 0

denklemine ulaşırız. Denlemimiz artık iki tamkare toplamından oluşmaktadır. Burada iki
tamkare toplamı 0 olduğuna göre tamkarelerden herbiri sıfır olmalıdır. Buna göre istenilen
değerler

x =
1

2
ve y = 3

olarak bulunacağından toplam

x + y =
1

2
+ 3 =

7

2

olarak bulunabilir.
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Soru 15. ABCD karesinin [BC] kenarı üstünde s(ÊAB) = 15◦ koşulunu sağlayan
bir E noktası alınıyor. AE doğrusuna çizilen dikmenin ayağı H noktası ve |CH| = 2
olduğuna göre, karenin alanı kaçtır?

(a)5 (b)6 (c)7 (d)8 (e)Hiçbiri

Çözüm 15.

A B

CD

4

30o

15o

75o

60o

H

E

2

Şekil 6: Soru 15

Yukarıdaki şekilden çözümü takip edelim. |AC| köşegeni çizildiğinde AHC dik üçgeni
elde edilir. Buradanda, |AC| = 4 olarak bulunur. Buradanda,

|AB| = 4√
2

ve

A(ABCD) =

(
4√
2

)2

=
16

2
= 8

olacaktır.
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Soru 16. 120 metre uzunluğunda olan ve 60 km/saat hızla hareket eden bir trenin
en arkasından sabit hızla trenle aynı yönde hareket eden bir kuşun, trenin en önüne gidip,
hiç zaman kaybetmeden aynı hızla tekrar trenin en sonuna geri dönmesi için toplam 21
saniye gerekmektedir. Kuşun hızı kaç km/saat tir ?

(a)72 (b)84 (c)96 (d)108 (e)Hiçbiri

Çözüm 16.

120 m
60 km/saat

Vk=?

Şekil 7: Soru 16

Kuşun trenin en başına varıncaya kadar geçirdiği zamana t1 ve dönerken geçirdiği zamana
t2 diyelim buna göre, trenin en başına uçarkenki hızı, kuşun hızını V olarak alırsak,
(V − 60) ve dönerken ki hızı ise (V + 60) olacaktır. Buna göre denklemlerimiz,

(V − 60) · t1 = 0, 12 km (6)

(V + 60) · t2 = 0, 12 km (7)

olacaktır. Burada,
t1 + t2 = 21/3600

ise
0, 12

V − 60
+

0, 12

V + 60
=

21

3600

eşitliğini düzenlersek,
144 · 2 · V = 7 · (V − 60) · (V + 60)

eşitliğini elde ederiz. Eğer bu denklem çözülürse, V = 84 km/saat bulunacaktır.
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Soru 17. KARABURUN kelimesindeki harfler, herhangi iki ünlü yanyana gelmeye-
cek ve içinde UK geçmeyecek şekilde kaç farklı biçimde dizilebilir?

(a)3512 (b)3560 (c)3600 (d)3660 (e)3720

Çözüm 17.
−−K −−R−−B −−R−−N −−

Bu 6 boşluğa sesli harfler gelecek. Soruda istenilen cevap

(C(6, 4).5!.4!)/(2!.2!.2!)− (C(5, 3).4!.3!.5)/(2!.2!)

şeklinde olacaktır. Şimdi, yukarıda yaptığımız işlemi açıklayalım.
C(6, 4) : 6 boşluk yazılacak 4 sesli harf var,
5! : sessiz harflerin yerleşme sayısı,
4! : sesli harflerin yerleşim sayısı,
2! : biri U, biri R, biri A için. Tekrarlıdan dolayı.

C(5, 3) lüsü ise: UK bir arada olursa biz ona X diyelim,

−−R−−B −−R−−N −−
5 boşluk var. Seçilecek 3 sesli harf var.
4! : sessiz harflerin yerdeğişimi,
3! : sesli harflerin yer değişimi,
5 : İse X in yerleşim yeri. İlk durumda sesli harfler yanyana gelmiyordu. Buradada
gelmemeli. U Solda olduğu için –r–b–r–n– deki her sessiz harfin ancak sağına yazıla-
bilir, çünkü araya sesli harf girmemeli. Bu da 4 yer eder. Birde en başa yazilabilir yani
UK ile başlayan kelimeler gibi.
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Soru 18. AB ‖ CD olan bir ABCD yamuğunda, |AB| = 6, |CB| = 3 tür. E noktası

CD doğrusu üstünde, s(ÊBC) = s(ÊBA) ve |BE| = 5 olduğuna göre, |AE| kaçtır?

(a)
√

11 (b)3 (c)
√

10 (d)2
√

3 (e)Hiçbiri

Çözüm 18.

A B

CD
E

a

a

a

5

3 3

b

b
ab

2a

33 T

Şekil 8: Soru 18

Şekilden inceleyerek çözümü anlamaya çalışalım. Eğer |ET | doğrusunu |CB| doğrusuna
paralel olarak çizersek, içters ve yöndeş açılardan AEB açısı 90◦ olacaktır. Buradan,

|AE|2 = |AB|2 − |EB|2

olacağından,
|AE|2 = 62 − 52 = 11, |AE| =

√
11

olarak bulunacaktır.

Alternatif Çözüm. Sorunun çözümü kosinüs teoremi kullanılarak da yapılabilirdi.
Ancak ilköğretim olimpiyatı sorusu olmasından dolayı, verilen çözüm tercih edilmiştir.
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Soru 19. xy2 = 128(x−1)2 eşitliğini sağlayan kaç (x, y) pozitif tamsayı ikilisi vardır?

(a)1 (b)2 (c)3 (d)4 (e)5

Çözüm 19. xy2 = 128(x− 1)2 eşitliğini düzenlersek, xy2 = 22 · (x− 1)2 olacaktır. y2

tam kare ise;

y2 = 26(x− 1)2 (8)

y2 = 24(x− 1)2 (9)

y2 = 22(x− 1)2 (10)

y2 = (x− 1)2 (11)

eşitliklerinden toplam dört y tamsayısı elde edilir. Buna göre, toplam 4 tane (x, y) pozitif
tamsayı ikilisi vardır.
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Soru 20. {1, 2, . . . , 33} kümesi, her altkümedeki en az bir sayı, aynı altkümedeki
iki farklı sayının toplamına eşit olacak biçimde en çok kaç alt kümeye ayrılabilir?

(a)7 (b)8 (c)9 (d)10 (e)11

Çözüm 20. Çözüme başlamadan önce, soruyla ilgili bazı açıklamalar yapmakta
fayda vardır. Soruda, istenilen şartları sağlayan alt kümelerin en fazla kaç tane olduğunun
araştırılması isteniyor. Ancak, sadece yazarak kontrol etmek istesek bile bu sayının 11 den
büyük olacağı açıktır. Kanaatimiz sorunun alındığı yabancı kaynaktan çeviri yapılıken,
çevirmenin bir hata yaptığı yönündedir. Çünkü altküme tanımı ışığında bakarsaksoru
yanlış olacaktır. Soruda eksik olduğunu düşündüğümüz bazı kısımlar vardır. Bunlar,

• Oluşturulacak alt kümelerin kesişimlerinin boş küme olduğu bilgisi verilebilirdi
veya,

• Alt küme kelimesi yerine kesişimleri boş küme olan ayırımlar denilebilirdi.

Şimdi sorumuzu bu ek bilgilendirme ışığında çözmeye çalışalım.
En fazla alt küme sayısı için şartları sağlayan en az elemanlı altkümeleri seçmek mantıklı
olacaktır. Varsayalım alt kümelerimiz,

{a1, a2, a1 + a2}

{a4, a5, a4 + a5}
{a7, a8, a7 + a8}

...

{a31, a32, a31 + a32}
şeklinde olsun. Buradaki herbir kümenin elemanları toplamı sırasıyla

2(a1 + a2), 2(a4 + a5), 2(a7 + a8), · · · , 2(a31 + a32)

olacağına göre tüm elemanların toplamı

2(a1 + a2 + a4 + a5 + · · ·+ a31 + a32) = 2(a3 + a6 + a9 + · · ·+ a33) =
33 · 34

2

ise

a3 + a6 + a9 + · · ·+ a33 =
33 · 34

2 · 2 =
33 · 17

2
/∈ Z+

olacaktır ki bu bir çelişkidir. Buna göre, alt kümelrin sayısı kesinlikle 11 den küçük
olacağına göre, alt küme sayılarının alabileceği en büyük değer 10 olacaktır.
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Soru 21. Bir ABC üçgeninde D, [AC] nin orta noktası olmak üzere, s(D̂BC) = 15◦,
s(ÂCB) = 30◦ olduğuna göre, s(B̂AC) kaç derecedir ?

(a)105 (b)120 (c)135 (d)150 (e)Hiçbiri

Çözüm 21.

A

B C

15o 30o

H

D

30o

60o
30o

60o45o

Şekil 9: Soru 21

Çözümü şekilden takip etmeye çalışalım. Eğer, A köşesinden |BC| kenarına bir yükseklik
indirir ve bu yüksekliğin ayağına H noktası dersek, AHC üçgeni bir dik üçgen olacaktır.
Daha sonra, H noktasını D noktasına birleştiren bir doğru çizersek bu doğru kenarortay
olacaktır. Hipotenüse indirilen kenarortay uzunluğu ayırdığı parçalara eşit olacağından

|AD| = |HD| = |HC|

eşitliği kolaylıkla görülür. m(D̂BC) = 15◦ olduğuna göre, m(B̂DH) = 15◦ olacaktır.
Buna göre,

|BH| = |HD|
eşitliği elde edilir. |AH| uzunluğuda hipotenüsün yarısı uzunluğundan olduğuna göre,

|BH| = |AH|

olacağından, m(B̂AH) = 45◦ olarak bulunur. m(ĤAC) = 60◦ olduğu zaten bilindiğine
göre, soruda istenilen açı değeri,

m(B̂AC) = 45◦ + 60◦ = 105◦

olarak bulunur.
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