


Matematik

LGS
LİSELERE GEÇİŞ SINAVI

Soruları

B¡R T�K Z�R

SORULARInın
güncel verSİYONUMEB

VİDEO AKILLI
ÇÖZÜMLÜ TAHTA UYUMLU

Yıldızı çok sorular



2 GİRİŞ

LGS

Yüzdelik Dilimi Hedefleyenlere 

BİR TIK ZOR

MATEMATİK SORULARI

EDİTÖR

Turgut MEŞE

YAZAR

İsmail ÖZKAYA

©

Tüm hakları Data Yayınları’na aittir.  Yayıncının izni 

olmaksızın, kitabın tümünün veya  bir  kısmının  elekt-

ronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı,  çoğaltıl-

ması ve dağıtımı yapılamaz. 

BU KİTAP T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞININ  BANDROLÜ 

İLE SATILMAKTADIR.

SERTİFİKA NO

16199

ISBN

978-605-7701-26-8 / 20-09-2019

SAYFA TASARIMI

Data Dizgi Ekibi

KAPAK TASARIMI

Data Grafik Ekibi

BASKI VE CİLT
Özgür WEB

İvedik Organize Sanayi 1518 Sok. 

Matbaacılar Sitesi Mat-Sit İş Merkezi No:2/20 

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0 312 384 29 95 – 0 505 925 57 81

Faks: 0 312 342 23 58

bilgi@datayayinlari.com

datayayinlari@gmail.com

İÇİNDEKİLER

ÜNİTE 1

BÖLÜM 1 ÇARPANLAR VE KATLAR . . . . . . . . 5

BÖLÜM 2 ÜSLÜ SAYILAR . . . . . . . . . . . . . . . 43

ÜNİTE 2

BÖLÜM 1 KAREKÖKLÜ İFADELER . . . . . . . . 65

BÖLÜM 2 VERİ ANALİZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ÜNİTE 3

BÖLÜM 1 OLASILIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

BÖLÜM 2 CEBİRSEL İFADELER . . . . . . . . . 117

ÜNİTE 4

BÖLÜM 1 DOĞRUSAL DENKLEMLER . . . . 141

BÖLÜM 2 EŞİTSİZLİKLER . . . . . . . . . . . . . . 179

ÜNİTE 5

BÖLÜM 1 ÜÇGENLER . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

BÖLÜM 2 EŞLİK VE BENZERLİK  . . . . . . . . 219

ÜNİTE 6

BÖLÜM 1 DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ . . . . . . 229

BÖLÜM 2 GEOMETRİK CİSİMLER . . . . . . . 247

ÜNİTE 7

BÖLÜM 1 MANTIK MUHAKEME  . . . . . . . . . 265

BÖLÜM 2 CEVAP ANAHTARI . . . . . . . . . . . . 287



3ÖN SÖZ

NEDEN BİR TIK ZOR?
Çünkü yeni çağ, bilgiyi akılda tutmayı değil günlük hayatta kullanmayı, davranışa ve pratiğe dökmeyi gerekli kılıyor. 
Bu doğrultuda eğitim sistemi de yenilikten bağımsız düşünülemez. Çağımızın gerektirdiği yeni eğitim sisteminde 
davranış odaklı kazanımlar bütün bilgi dallarında yepyeni bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımını da beraberinde 
getirmektedir. 

Matematik bilimini kağıt ve kalemle sınırlamak, insanlığa hiçbir şey kazandırmıyor. Önemli olan, bu bilgileri hayatın 
her alanında kullanışlı hale getirmektir. İşte bu kitapta, yeni çağın yeni nesil soruları bu anlayışla büyük bir özveri 
ve emekle hazırlanıp sana özel bir kaynak oluşturuldu.

Şimdi gel, sana yeni sınav sisteminin büyülü dünyasının kapılarını açacak ve sınav maratonundaki başarı serüve-
ninin yolunu açacak olan kitabımızı tanıtalım. 

Bu kitabın klasik soru bankalarından farkı nedir? 

 ● Soru bankanız, MEB’in aylık olarak yayımladığı örnek sorular ve çıkmış sınav sorularıyla hem yapı hem de 
mantık olarak birebir özdeş hatta “bir tık daha zor” sorulardan oluşmaktadır. Zor gayreti gerektirir, gayret de 
başarıyı getirir. Sınavda % 1 ile % 10'luk dilimde sen de yer almak istiyorsan bil ki "zor"la yüzleşmelisin.

 ● Tekrar hatırlatalım, salt ezber bilgiye ve teoriye dayalı soru tipleri mazide kaldı. Bu yüzden kitapta mantık 
yürütme, yorumlama, görsel okuma, çözümleme, farklı yaklaşımlarla sonuca gitme becerilerini geliştirmeye 
yönelik mükemmel soru örnekleriyle karşılaşacaksın. 

 ● Bu kadarı yeterli mi? Tabi ki değil. Sorular, MEB matematik müfredatının kazanımları çerçevesinde dizayn 
edildi. Çok çeşitli soru kombinasyonları, sınavın havasını teneffüs etmeni hatta bir tık önde olmanı sağlayacak. 

 ● Her sorunun üst kısmına, soruyu çözmek için gerekli olan temel bilgi ve formüller yerleştirildi. Bu formüller aynı 
zamanda senin yol haritan olacak. 

 ● Soruların üstünde yol haritası olacak ama kaptan sensin yine de. Tek yoldan yani tek formülden hareketle soru 
çözmek mazide kaldı. Artık eğitim sistemimiz bir problemi birden fazla yoldan çözebilmeni önemsiyor. Bu kitapta 
da farklı çözümlemeler, farklı yollar deneyerek sonuca ulaşabileceğin sorulara ağırlık verildi.

 ● Soruların büyük bir bölümü, günlük hayatla ilişkili ve aynı zamanda bilgi, mantık, akıl yürütme ve çözümleme 
becerilerini ölçmeye yöneliktir. Bunun yanı sıra dikkat gerektiren ince detaylara da yer verildi. Baştan uyaralım: 
Dikkatli ve kurnaz değilsen başarılı olamazsın.

 ● Kitabın dikkat çekici özelliklerinden biri de tek öncüle bağlı çoklu soru tarzıdır. Bu tür sorularda aynı açıklamaya 
bağlı olarak 2 veya 3 soru sorularak çok yönlü ve birbiriyle ilintili çözümleme yapman istenmektedir.

Yıldızlı soru ne demek?

Klasik soru bankalarında göremeyeceğin özelliklerden biri de yıldızlı sorular! Her soruya, zorluk derecesine göre 
yıldız koyduk. Tek yıldızlı sorular, matematik bilgisi orta düzeyde olan bir öğrencinin çözebileceği sorulardır. 2 ve 
3 yıldızlı sorular ise işlem becerisi yüksek, çözümleme yapabilen, mantığını doğru kullanan dikkatli öğrenciler için 
(Bu sen olmalısın). 

Bu soruları çözebiliyorsan bil ki sen de bir matematik yıldızısın. Yıldızlara tutunarak başarı güneşine ulaşman 
dileğiyle…

Zorluk derecesi yüksek olan (çok yıldızlı) soruların video çözümlerine ulaşmak için alttaki karekodu okutabilir veya 
Data Yayınları youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.



4 SORULAR HAKKINDA

a ve m n birer tam sayý olmak üzere a a a ve
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1 cm (kalınlık)

3 cm (genişlik)

5 cm (yükseklik)

Taşın boyutları = 3 cm x 5 cm x 1 cm

Verilen bilgilere bağlı olarak kaç 
sorunun sorulduğu bu alanda belir-
tilmiştir. Yapılan sınavlarda sorula-
bilecek her türden soru yaklaşımları 
verilere bağlı olarak sorulmuştur. 

İlgili sorular zorluk derecesi ve işlem 
fazlalığına göre yıldız ( ) sayılarıyla 
belirtilmiştir. Mantıksal akıl yürütme 
becerisi yine bu alanda yıldız sayı-
sına göre vurgulanmıştır.

Soruların çözümünde 
kullanılacak kazanım 
formülleri bu alanda 
verilmiştir.

İlgili soruları çözer-
ken kullanılacak veri-
ler görsel üzerinde 
verilmiştir. Yeni nesil 
sorularda sıklıkla kul-
lanılmaktadır.

Sorular çözülürken 
kullanılacak temel 
bilgiler bu alanda 
verilmiştir. Verilen 
bilgilerin günlük 
hayatta karşılığı 
olan akla ve bilime 
uygun ve r i l e r 
sunulmuştur.
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1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

 ● Aşağıdaki tabloda 1 den 16 ya kadar olan sayılar hücrelerin içerisine sırasıyla yazılmıştır. 

 ● Bir kenarı ortak olan sayılara komşu sayılar denir.

 ● Komşu sayılar arasındaki dairelerin içerisine o iki sayının ortak bölenlerinin sayısı yazılacaktır.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

1 Buna göre yeşil dairelerin içerisindeki sayılardan kaç tanesi 1 den büyüktür?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

2 Buna göre yeşil dairelerin içerisine yazılan sayıların toplamı kaçtır?

A) 27 B) 29 C) 31 D) 33

3  
A B C D

K

L

 

Verilen tabloda her hücreye bir sayı yazılmıştır. Bu sayılar sembollerle gösterilmiştir. Eşit sayılar aynı sembol-
lerle temsil edilmiştir.

 ● B sütunundaki sayıların toplamı iki basamaklı en küçük tam kare sayıdır.

 ● C sütunundaki sayıların çarpımının asal çarpanları 2, 3 ve 5 tir.

 ● K satırındaki sayıların toplamının asal çarpanları 2 ve 5 tir.

Buna göre D sütunundaki sayıların çarpımı en az kaç olabilir?

A) 24 B) 28 C) 32 D) 36
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1  

7

3

7

2

294

462

495
150

84

Yukarıdaki matematik bulmacasında satır veya sütunların dışına yazılmış sayılar okla gösterdikleri kutulardaki 
asal sayıların çarpımına eşittir.

Buna göre  işareti ile gösterilen kutuya aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

A) 2 B) 3 C) 7 D) 5

2 Matematik öğretmeni Dilek, öğrencileri ile kuralları aşağıdaki gibi bir oyun oynamaktadır.

30 sayısını 
ilk söyleyen kişi 
oyunu kazanır!

İlk ben başlarsam 
oyunu kazanırım!

Oyunun kuralları şöyledir:

 ● Oyun iki kişi ile oynanmalıdır.

 ● Oyuna başlayacak kişi kura ile seçilir.

 ● Oyuna başlayacak kişi 1-5 arasında bir sayı söyleyerek oyunu başlatır.

 ● Daha sonra sırayla karşılıklı olarak söylenen sayıyı 1 ya da 2 arttırarak oyuna devam ederler. 30 sayısını 
ilk söyleyen kişi oyunu kazanır.

Buna göre bir öğrenci, öğretmenine, “Eğer oyuna ben başlarsam kesin olarak kazanırım" demiş ise bu 
öğrenci oyuna hangi sayı ile başlar?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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1 Bir sayının bütün bölenlerinin toplamı sayının iki katına eşitse bu sayıya CEFT sayısı denir.

Örnek: 6 sayısının bölenleri 1, 2, 3 ve 6 sayılarıdır. Bu sayıların toplamı 12 olup 6 sayısının iki katıdır. Bu 
durumda 6 sayısına CEFT sayısı denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi CEFT sayısıdır?

A) 12 B) 16 C) 28 D) 36

3 Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2pr dir.

10 metre
r= 50 cm

1 tam tur

rr

Yukarıdaki resimde bir sirkte gösteri yapan cambaz, yerde daire şeklinde çizilmiş bir çizgi üzerinde tek teker-
lekli bisikleti ile çizginin dışına çıkmadan ilerlemek istiyor. Yerdeki dairenin çapı 10 metre bisiklet tekerinin 
yarıçapı ise 50 cm dir. 

Bu cambazın daire üzerinde 1 tam tur atması için bisikletin tekeri kaç tur atar?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

2 "Yalnızca 1'e ve kendisine tam bölünebilen 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir. p bir doğal sayı olmak 
üzere; 3'ten büyük bütün asal sayılar 6p+1 veya 6p-1 şeklinde yazılabilir.

Yukarıda verilen bilgilere göre 6p+1 veya 6p-1 şeklinde yazılabildiği halde asal sayı olmayan, 100 den 
küçük kaç doğal sayı vardır?

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8



9ÇARPANLAR VE KATLAR

1 Aşağıda iki doğal sayının çarpımında kullanılabilecek bir yöntem verilmiştir. 

 ● İki sütunlu bir tablo yapıp, çarpma işleminin birinci çarpanını sol taraftaki sütunun birinci satırına, ikinci 
çarpanını ise sağ taraftaki sütunun birinci satırına yazın. 

 ● 1. çarpanı sürekli ikiye bölüp kalanı işleme dahil etmeden bulduğunuz bölümleri bir alt satıra yazın, satıra 
1 yazana kadar işleme aynı şekilde devam edin. 

 ● 2. çarpanın her defasında iki katını alıp bir alt satıra yazın. 1 yazan satıra gelene kadar işleme aynı şekilde 
devam edin. 

 ● Tabloyu oluşturduktan sonra 1. sütunda yazılı tek sayıların karşısına denk gelen 2. sütundaki sayıları 
toplayın. 

 ● Bulduğunuz sonuç verilen çarpma işleminin sonucudur. 

Örneğin 23 x 5 işleminin sonucunu bu yöntemi kullanarak bulalım.

 23   5

 11 10

 5  20

2 40

 1  80

Bu yöntemi kullanarak X · Y işleminin sonucunu bulmak isteyen biri aşağıdaki tabloyu hazırlamaktadır.

 X  Y

a

 9

b

c

 1

X · Y işleminin sonucu 518 olduğuna göre a+b+c işleminin sonucu kaçtır?

A) 276 B) 336 C) 354 D) 432

2 Matematik öğretmeni Mehmet öğrencilerine doğum günlerini aşağıdaki açıklamalara göre kodlamalarını iste-
miştir.

 ● Doğum günlerinizi ay ve gün olarak kodlamanız gerekmektedir.

 ● Gün kısmı AB, ay kısmı ise CD şeklinde olmalıdır.

 ● Örnek olarak 30 Temmuz'u kodlayacaksanız A=3, B=0, C=0 ve D=7 olur.

Ben doğum günümü kodladığımda, A+B+C+D= 20 olduğuna göre benim doğduğum ay aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Haziran B) Temmuz C) Ağustos D) Eylül
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3  

4215 m4215 m

Yolun SoluYolun Solu

Başlangıç noktasıBaşlangıç noktası

Yolun SağıYolun Sağı

 ● Şehirler arası bir yolun sağında eşit aralıklarla aydınlatma direkleri bulunmaktadır. 

 ● Bu yolun soluna da sağdaki direklerin arasındaki mesafeden farklı olarak yine eşit aralıklarla aydınlatma 
direkleri yerleştirilecektir. 

 ● Yolun 4215 metrelik kısmına aydınlatma direkleri yerleştirilecektir. 

 ● Yerleştirilecek olan aydınlatma direklerinden ilki yolun sağındaki ile aynı hizada olacaktır.

Bu direklerin aralarındaki mesafeler aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olursa karşılıklı direk 
sayısı en az olur?

 Yolun solundaki direkler Yolun sağındaki direkler

A) Her 25 metrede bir Her 35 metrede bir

B) Her 25 metrede bir Her 45 metrede bir

C) Her 30 metrede bir Her 40 metrede bir

D) Her 30 metrede bir Her 45 metrede bir

1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Matematik öğretmeni Mehmet derste Ahmet, Burak ve Ceyda adlı öğrencileri ile aşağıda verilen kurallar dahilinde 
bir etkinlik yapmıştır.

 ● Etkinlikte bir torbanın içerisinde belli sayıda şeker vardır. 

 ● Ahmet torbadaki şekerleri sayarken 7'nin katı olan sayıya denk gelen şekerleri alır.

 ● Burak torbada kalan şekerleri sayarken 5'in katı olan sayıya denk gelen şekerleri alır.

 ● Ceyda torbada kalan şekerleri sayarken 3'ün katı olan sayıya denk gelen şekerleri alır.

 ● Bu adımlar sırasıyla bir defa yapıldıktan sonra torbada 25 adet şeker kalmıştır.

1 Buna göre Ceyda'nın torbadan aldığı şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

2 Buna göre başlangıçta torbada bulunan şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 49 B) 52 C) 53 D) 56
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1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Aşağıdaki görselde 5 gişesi olan ve işlemler için sıramatik kullanılan bir banka şubesi görülmektedir. Müşteriler 
işlem yapmak için sıramatikten sıra numarası alıp işlemlerini gişelerden yapmaktadırlar. 

Bu gişede her işlem 2 dakika sürmektedir.

Bu gişede her işlem 3 dakika sürmektedir.

Bu gişede her işlem 4 dakika sürmektedir.

Bu gişede her işlem 5 dakika sürmektedir.

Bu gişede her işlem 10 dakika sürmektedir.

Bu banka şubesinin çalışma saatleri ve gişelerle ilgili bazı bilgiler şu şekildedir:

 ● Çalışma saatleri 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 dir. 

 ● Bütün gişeler mesai saatleri boyunca ara vermeden işlem yapmıştır. 

 ● Mesai saatleri başladığında bütün gişeler aynı anda işlem almaya başlar.

 ● Birden fazla gişe aynı anda müşteri alacağı zaman gişe numarası küçük olan önceliklidir.

 ● Sıramatik öğleden önce ve öğleden sonra 1 numaradan başlayarak sıra numarası verir.

 ● Her bir gişedeki işlem süreleri yukarıdaki görselde verilmiştir.

1 Yukarıdaki bilgilere göre bu banka şubesinde 1 günde kaç işlem yapılmaktadır?

A) 539 B) 581 C) 600 D) 610

2 Sıramatikten 7 numarasını alan bir müşteri hangi gişeden işlem yapar?

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

3 Öğleden sonra mesai saati başladığında sıramatikten 30 numarasını alan bir müşterinin işlemi saat 
kaçta başlar?

A) 13.17 B) 13.18 C) 13.19 D) 13.20
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3 Bir bilgisayar programında bir sayı girildikten sonra; 

 ● Klavyeden sadece A ve B tuşları kullanılır.

 ● Klavyeden A tuşuna basıldığında ekrandaki sayıyı 3 ile çarpar. 

 ● B tuşuna basıldığında ekrandaki sayıdan 1 çıkarmaktadır. 

Buna göre klavyeden 1 sayısı girildikten sonra en az kaç tuşa basılarak ekranda 97 sayısı elde edile-
bilir?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

A1A1

??
Eklenen koltuklarEklenen koltuklar

A2A2B1B1

B2B2

 ● Yukarıdaki görselde 360 koltuk kapasiteli bir tiyatro salonu görülmektedir. 

 ● Salondaki koltuklar soldan sağa doğru artarak devam eden harf ve numara sırasına göre numaralandırıl-
mıştır. 

 ● Bu salondaki mevcut her koltuk sırasının sağına 1 adet ve en son bölüme de 3 sıra koltuk eklenerek koltuk 
sayısı %25 oranında artırılmış ve koltuklar yeniden numaralandırılmıştır.

1 Buna göre ön sıradaki son koltuk numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 B) 23 C) 24 D) 25

2 Bu salonda koltuklar eklenmeden önce kaç sıra koltuk vardı?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15
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1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

 ● 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamları kullanılarak oluşturulan rakamları birbirinden farklı ABCDEF altı basamaklı bir sayıdır. 

 ● Bu sayının basamakları ayrılarak oluşturulan AB sayısı 2 ile, ABC sayısı 3 ile, ABCD sayısı 4 ile ABCDE sayısı 
5 ile ve ABCDEF sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir. 

1 Aşağıdakilerden hangisi bu kurala göre oluşturulmuş sayılardan biridir?

A) 126453 B) 123456 C) 321456 D) 321654

2 Bu kurala göre oluşturulacak kaç farklı ABCDEF sayısı vardır?

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

3 

90 metre90 metre

30 metre30 metre

3 metre3 metre

2 metre2 metre

3 metre3 metre

Bir çiftçi yukarıda görülen bahçesine bodur elma fidanı dikecektir. Bodur elma ağaçlarının arasında en az 3 
metre olması gerekmektedir. Ama bu çiftçi ağaçların arasını yanlış hesaplamış ve aralarına 2 metre boşluk 
bırakmıştır. 

 ● Bahçenin uzun kenarı 90 metredir.

 ● Bahçenin kısa kenarı 30 metredir.

 ● Ağaçlar bahçe çitinden 3 metre uzak olmalıdır.

Buna göre bu çiftçi kaç tane elma ağacı fazladan dikmiştir?

A) 298 B) 378 C) 398 D) 475
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1 Matematik öğretmeni Mehmet sınıftaki bir öğrencisine hesap makinesini verip şu tuşlara sırasıyla basmasını 
istedi.

 ● Bu işlemden sonra hesap makinesinin ekranında 30 sayısı görüldü. 

 ● Mehmet öğrencisine art arda 3 defa  tuşuna basmasını söyleyince öğrenci sırasıyla ekranda 60, 120 
ve 240 sayıları görüldü. 

 ● Mehmet öğrencilerine hesap makinesinin bu işleminin bölme  tuşu için de geçerli olduğunu söyledi.

Buna göre öğrencisine    tuşlarına sırasıyla bastıktan sonra 2 defa daha 

 tuşuna basmasını söylerse hesap makinesinin ekranında aşağıdakilerden hangisi görülür?

A)   B)   C)   D)  

2 Ses sanatçısı olan Mehmet’in 57. yaş gününde youtuber Ahmet ile aralarında şöyle bir konuşma geçmiştir.

 ● Mehmet: Ahmet Bey siz kaç yaşındasınız? 

 ● Ahmet: Mehmet Bey sizinle olan yaş farkımızın iki katı, yaşlarımızın toplamına eşittir.

Buna göre Ahmet’in yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 22

3  C

A B

4x x

Ahmet ile Burcu bisiklet yolunda A noktasından aynı anda sabit hızlarla B noktasına doğru harekete başlıyor. 
Ahmet, B noktasına ulaştığında durmadan aynı sabit hızla geri dönüyor ve bir süre sonra Burcu ile karşılaşıyor. 
Ahmet'in Burcu ile karşılaştığı noktanın A'ya olan uzaklığı, B'ye olan uzaklığının 4 katıdır. 

Buna göre Burcu'nun bisiklet hızının Ahmet'in bisiklet hızına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 
3
 B) 3 

4
 C) 1 

3
 D) 1 

2
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2  Ahmet
Burak

Ahmet ve Burak yukarıdaki gibi daire şeklindeki bir sokakta aynı yönde yürürken sokaktaki evleri 
sayıyorlar. Saymaya aynı anda başlamadıkları için;

 ● Ahmet’in 5. olarak saydığı evi Burak 12. ev olarak saymıştır.

 ● Burak’ın 5. olarak saydığı evi Ahmet 30. ev olarak sayacaktır.

Buna göre sokakta kaç ev vardır?

A) 29 B) 30 C) 31 D) 32

1 Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2pr dir.

p yerine 3 alınız.

"American Star" bisikletleri ilk kez 1880 yılında G.W Aessey tarafından geliştirilmiştir. Ön tekerler çok büyük, 
arka tekerleği çok küçük olan bisikletler günümüz bisikletlerinin atası niteliğindedir. 

İlk üretilen modellerinde ön tekerlekler 70 cm, arka tekerlekler ise 15 cm yarıçapındadır. 

70 cm

Tekerlerin yere temas noktası

15 cm

Görseldeki gibi bir "American Star" bisikletine binen kişi harekete başlamadan önce tekerleklerin yere temas 
noktalarını işaretliyor ve daha sonra harekete başlıyor.

İşaretli noktalar yere ikinci kez aynı anda değdiğinde bisiklet kaç metre yol almış olur?

A) 12,6 B) 8,6 C) 7,4 D) 6,2
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1 Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2pr dir.

p yerine 3 alınız.

80 cm60 cm

 ● Rafadan Tayfa ekibinden Kâmil ve Hayri çember çevirme yarışı yapmışlardır. 

 ● Kâmil’in çemberinin çapı 80 cm, Hayri'nin çemberinin çapı ise 60 cm'dir. 

 ● Kâmil ve Hayri yarış pistini tamamladığında ikisinin de çemberleri tam tur atarak yarışı tamamlamıştır. 

Buna göre yarış pistinin uzunluğu en az kaç metredir?

A) 6,6 B) 7 C) 7,2 D) 14

2 

 ● Bilgisayar programı, algoritma işlemlerini yukarıdan aşağı doğru satır satır işletir. 

 ● Algoritmada * sembolü çarpma işlemi yapar. 

Adım 1: Başla

Adım 2: Klavyeden girilen sayıyı oku

Adım 3: Girilen sayı, asal sayı ise adım 6'ya git

Adım 4: Girilen sayıyı bir artır

Adım 5: Sayının yeni değeri asal sayı ise adım 6'ya git, asal sayı değilse adım 4'e git

Adım 6: Sayının değerini ekrana yaz

Adım 7: Bitir 

Yukarıdaki algoritmaya göre klavyeden 20 değeri girilirse ekrana aşağıdakilerden hangisini yazar?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23
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1 ve 2. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Ayak yüksekliði
Köprünün uzunluðu
Köprünün geniþliði

o

=

=

i 20

20 4 4, llarak hesaplayýnýz.

B türü ağaçlarB türü ağaçlar

A türü ağaçlarA türü ağaçlar

20 metre20 metre

Yeşil alanı 
sınırlayan çizgiler
Yeşil alanı 
sınırlayan çizgiler

200 metre200 metre

500 metre500 metre

300 metre300 metre

KuzeyKuzey

GÜNEYGÜNEY

25 metre25 metre

KUZEYKUZEY

Karadeniz’i Marmara denizine bağlayacak olan Kanal İstanbul Projesi'nin sembolik bir kesiti yukarıdaki gör-
selde verilmiştir. Bu projede açılacak olan kanalın genişliği 300 metre olması planlanmaktadır. Kanalın her iki 
yakasına genişliği 200 metre olan yeşil alanlar (millet bahçeleri) oluşturulacaktır.  

Bu yeşil alanlara;

 ● A türü ağaçlar arasında en az 15 metre mesafe

 ● B türü ağaçlar arasında en az 20 metre mesafe 

olacak şekilde ağaçlar dikilecektir. Yukarıdaki görselde verilen kısım için dikilecek ağaçlar yeşil alanı sınırlayan 
kırmızı çizgilerden en az 15 metre iç tarafta olacaktır. Kanalın verilen 500 metre uzunluğundaki yeşil alanların 
kuzey kısmına A türünde, güney kısmına da B türünde ağaçlar dikilecektir.  

1 Buna göre sınırları belirlenmiş olan millet bahçelerine en fazla kaç ağaç dikilebilir?

A) 550 B) 600 C) 650 D) 700

2 Bu kanal üzerine yapılması planlanan köprülerin genişliği 20 metre uzunluğu ise kanalın yeşil alanları 
ve yeşil alanların sınırladığı çizgilerin 25 metre dışına kadar uzanacaktır. Mühendisler tarafından bu 
köprülerin ayak yükseklikleri yukarıda veilen formülle hesaplanmaktadır. Buna göre köprülerin ayak 
yüksekliği kaç metre olmalıdır?

A) 110 B) 154 C) 176 D) 198
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3 Aşağıdaki görselde bir dairesel bisiklet pisti görülmektedir. 

Başlangıç noktası
Ahmet

Burak

 ● Bu pistin başlangıç noktasında Ahmet ve Burak aynı anda aynı yöne doğru bisiklet sürmeye başlamışlardır. 

 ● Ahmet Burak’tan daha hızlı bisiklet sürmektedir. 

 ● A dakika sonra Ahmet ve Burak başlangıç noktasında karşılaşmışlardır. 

 ● Bu andan itibaren Burak bisikletini ters yönde sürmeye başlamış ve A dakika içerisinde beş kez karşılaş-
mışlardır.

Buna göre Ahmet’in hızı Burak’ın hızının kaç katıdır?

A) 5 
3
 B) 3 

2
 C) 2 

3
 D) 2

1 ve 2. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Mehmet Öğretmen 31 kişilik bir sınıfta 6 soruluk bir sınav yapmıştır. Bu sınavda her öğrenci en az 1 soruyu doğru 
cevaplamıştır. Sınav sonuçları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Doğru cevaplanan soru sayısı Öğrenci sayısı

2 ya da daha fazla soruya doğru cevap veren öğrenci sayısı 20

3 ya da daha fazla soruya doğru cevap veren öğrenci sayısı 16

4 ya da daha fazla soruya doğru cevap veren öğrenci sayısı 13

5 ya da daha fazla soruya doğru cevap veren öğrenci sayısı 9

6 soruya doğru cevap veren öğrenci sayısı 4

1 Bu bilgilere göre sınıfın toplam doğru cevap sayısı kaçtır?

A) 85 B) 91 C) 93 D) 97

2 Sınıfın doğru cevap ortalaması kaçtır?

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5
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1 Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve 
yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” 
denir. Depremler, “sismograf” ile ölçülür ve kaydedilir. Bir depremin anlık büyüklüğü, “Richter” ölçeği ile ifade 
edilir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler 
yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti ise “Mercalli” şiddet katsayısı ile ölçülür.

SİSMOGRAF

Richter 
deprem
büyüklüğü
ölçeği

Sismik Hareketler

Depremin anlık büyüklüğü: 5,6 
Derinlik: 8 km

Depremin anlık büyüklüğü: 4,8 
Derinlik: 4 km

Yukarıdaki görselde deprem ölçümlerini yapan sismograf cihazının bir kesiti görülmektedir. Bu görselde kırmızı 

çizgilerin gösterdiği değerler depremin anlık büyüklüğünü (Richter ölçeği) gösterir. Depremin meydana geldiği 

saat de yine görsel üzerinde gösterilmektedir. Depremin derinliği arttıkça Mercalli şiddet katsayısı azalmaktadır 
ve aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Mercalli þiddet katsayýsý = 10 i
Depre anlýk büyüklüðü

Derin
min

llik km( )
�

�
�

�

�
�

Bu bilgilere göre aynı bölgede saat 12.00 ile 16:00'da meydana gelen depremle ile ilgili bazı bilgiler aşağıda 
verilmiştir.

 ● Saat 12'de olan depremde kırmızı çizginin gösterdiği değer 4,8 derinlik ise 4 km

 ● Saat 16'da olan depremde kırmızı çizginin gösterdiği değer 5,6 derinlik ise 8 km

Buna göre saat 12:00'de meydana gelen depremin şiddet katsayısı, saat 16:00'da meydana gelen dep-
remin şiddet katsayısının kaç katıdır?

A) 12 
7

 B) 12 
5

 C) 3 
4

 D) 4 
3
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1 ve 2. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

b

Kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenin alanı a.b dir. a

180 cm

40 cm

40 cm
Kullanılacak Tabaka

60 cm

80 cm

Bir marangoz yukarıdaki görselde görülen kitaplığı yapmak için sipariş almıştır. Bu kitaplığı yaparken kare şek-
linde bir ahşap tabakayı keserek 11 parça elde etmiş ve bu parçaları kullanarak kitaplığı oluşturmuştur. Kitaplığın 
bölümlerinin ölçüleri görsel üzerinde verilmiştir.

1 Bu kitaplık için kullanılacak tabakanın bir kenar uzunluğu en az kaç cm olması gerekir?

A) 180 B) 200 C) 220 D) 225

2 Kitaplık oluştuktan sonra artan parçaların toplam alanı kaç m2 dir?

A) 0 B) 0,1 C) 0,24 D) 0,3

3 Bir okuldaki 152 öğrencinin ağırlıkları ile ilgili şu bilgiler bilinmektedir.

 ● Erkeklerin ağırlıklarının ortalaması 51 kg

 ● Kızların ağırlıklarının ortalaması 35 kg

 ● Tüm öğrencilerin ağırlıklarının ortalaması 41 kg

Buna göre bu okuldaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?

A) 55 B) 57 C) 58 D) 65
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1, 2 ve  3. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2pr dir.

p yerine 3 alınız.

Aşağıda Türkiye'nin en büyük dönme dolabı olan Körfez Güneşi (İzmit) görülüyor. Bu dönme dolabın merkezinin 
yerden yüksekliği (h) 25 metre olup yarıçapı 24 metredir. Üzerindeki kabinlerin bağlantı noktaları arasındaki mesafe 
4 metredir ve her kabini 6 kişiliktir. 

Körfez Güneşi dönme dolabının geometrik çizimi ve ölçüleri aşağıdaki gibidir:

r=24 mr=24 m
4 m4 m

İki kabin arası mesafeİki kabin arası mesafe

h=25 mh=25 m

1 Buna göre Körfez Güneşi dönme dolabına aynı anda kaç kişi binebilir?

A) 144 B) 180 C) 198 D) 216

2 Bu dönme dolabın 1 numaralı kabini tam tepe noktasında iken yere en yakın olan kabin kaç numaralı 
kabindir?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19

3 Bu dönme dolabın 1 numaralı kabini yere en yakın konumda iken 10 numaralı kabininin bağlantı nok-
tasının yerden yüksekliği kaç metredir?

A) 20 B) 22 C) 25 D) 27
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1 Mehmet beş çocuğuyla birlikte eşinin doğum gününde eşine sürpriz bir hediye almıştır.

 ● Bu hediyeyi alırken ücretinin 1 
8
  ini Ahmet ödemiştir.

 ● Geriye kalan ücretin 1 
6
  sını Burak, 

 ● Geriye kalan ücretin  1 
7
  sini Ceyda, 

 ● Geriye kalan ücretin 1 
5
  ini Derya, 

 ● Geriye kalan ücretin 1 
4
  ünü Efe

 ● Geriye kalanı da Mehmet ödemiştir.

3 kardeş aynı ücreti ödediğine göre bu üç kardeş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet – Derya – Efe

B) Ahmet – Derya – Ceyda

C) Ahmet – Derya – Burak

D) Burak – Ceyda – Efe

2 Bir süpermarketteki manav reyonundan alışveriş yapan Serhat, 5 kg elma, 4 kg armut, 3 kg mandalina almıştır. 
Manav reyonunda işe yeni başlayan Serpil Hanım bu ürünleri tartıp barkod verirken ürün kodlarını yanlış girmiş 
ve elma için 21, armut için 22, mandalina için 23 kodunu girmiş ve barkodları buna göre almıştır.

Kod Ürün Fiyat

21 Mandalina 2

22 Elma 3

23 Armut 5

Bu bilgilere göre Serhat bu hatalı tartımdan sonra kasaya ödeme yapmıştır. Eğer ürünler hatalı tartıl-
masaydı ödeyeceği toplam tutar nasıl değişir?

A) 4 TL daha az öder.

B) 4 TL daha fazla öder.

C) 6 TL daha az öder.

D) 6 TL daha fazla öder.
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1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Kule (2 adet): 
Her bir kulenin yük taşıma kapasitesi 6,4.10⁵ kg.

Taşıyıcı Kablo: Her kablo demetinde 128 adet çelik halat bulunur.

Askı Halatı Sayısı: 160 adet

Yukarıdaki görselde bir asma köprü görülmektedir. Asma köprünün bölümleri ve özellikleri şu şekildedir:

 ● Kule: Taşıyıcı ana kablonun ve köprü yükünü zemine aktaran betondan veya çelikten yapılır.

 ● Taşıyıcı kablo: Askı halatlar aracılığı ile köprü yükünü kulelere aktaran ve çok sayıda çelik halatın birleşti-
rilerek oluşturulduğu çelik halat demeti.

 ● Askı halatlar: Asfalt yolun yükünü ana kabloya aktaran çelik halatlar demeti. (Her askı halat içerisinde 10 
çelik halat bulunur.)

Yukarıdaki bilgilere göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bazı teknik özellikleri şu şekildedir:

 ● Askı Halatı Sayısı: 160 adet

 ● Taşıyıcı Kablo: 2 adet kablo demeti her kablo demetinde 128 adet çelik halat bulunur.

 ● Kule (2 adet): Her bir kulenin yük taşıma kapasitesi 6,4.105 kg

1 Yukarıdaki bilgilere göre her bir askı halatın yük taşıma kapasitesi kaç tondur?

A) 6 B) 7,2 C) 8 D) 8,8

2 Taşıyıcı kablo demetinde bulunan çelik halatların taşıma kapasitesi kaç tondur?

A) 4,5 B) 5 C) 6 D) 6,4

3 Bu köprüdeki toplam çelik halat sayısı (taşıyıcı kablolar ve askı halatlardaki) kaçtır?

A) 1792 B) 1800 C) 1824 D) 1856
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1 ve 2. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

3 2 4 A B
5

60
30

15
5

1 5 X Y Z

Yukarıdaki şekilde pembe olan hücrelere bazı kurallara göre sayılar yerleştirilmiştir. Bu kurallar;

 ● A ve B pozitif doğal sayı olmalıdır.

 ● Tabloda yukarıdan merkeze doğru (yeşil hücre) hücrelere sayılar yazılırken, bir üst satırdaki kesişen pembe 
hücrelerde bulunan sayılar toplanarak yazılır.

 ● Tabloda aşağıdan merkeze doğru (yeşil hücre) hücrelere sayılar yazılırken, bir alt satırdaki kesişen beyaz hüc-
relerde bulunan sayılar çarpılarak yazılır. 

1 Buna göre A sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 17 B) 18 C) 20 D) 21

2 X . Y . Z işleminin sonucu kaçtır?

A) 9 
10

 B) 10 
9

 C) 3 
5

 D) 27 
20

3 Ardışık 9 sayının toplamı, ardışık 10 sayının toplamı ve ardışık 11 sayının toplamına eşit olan en küçük 
doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 495 B) 465 C) 405 D) 390
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1 ve 2. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Bir alışveriş merkezinde yapılacak çekiliş için biletler 1000 ile 9999 arasında numaralandırılmıştır. Mehmet içeri-
sinde 3 tane 5 rakamı bulunan ve 0 rakamı olmayan bütün biletleri almıştır.  

1 Buna göre Mehmet kaç bilet almıştır?

A) 28 B) 30 C) 36 D) 40

2 Mehmet'in aldığı biletlerden numarası en yüksek olan ile en düşük olan arasındaki fark kaçtır?

A) 8000 B) 7800 C) 7000 D) 6560

3  

900 m2

2 metre

 ● Mehmet, alanı 900 m2 olan arsasının etrafını duvarla örmüştür. 

 ● Mehmet arsasının kare olduğunu düşünerek duvarı örmeye başlamıştır. 

 ● Elindeki malzeme bittiğinde 2 metrelik kısmın açık kaldığını görmüştür. 

Dikdörtgen şeklinde olan arsanın uzun kenarı ile kısa kenarı arasındaki uzunluk farkı kaç metredir?

A) 8 B) 10 C) 11 D) 12

4 Ali ve Buket bir kütüphanede çalışmaktadırlar. Ali 40 dk da 120 tane kitabı raflara yerleştirirken Buket ise aynı 
sayıda kitabı 1 saatte yerleştiriyor. 

120 adet kitabı ikisi birlikte kaç dakikada yerleştirirler?

A) 12 B) 18 C) 20 D) 24
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1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

7 cm5 cm

Genişliği 3,6 metre ile 4 metre arasında olan kare şeklindeki bir odanın zemini kare şeklindeki fayanslarla döşe-
necektir. Kenar uzunlukları 5 cm veya 7 cm olan fayanslar kullanılarak döşenirse odanın zemininde herhangi bir 
boşluk kalmıyor ve hiçbir fayans kırılmadan yerleştirilebilmektedir.

1 Buna göre kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olan fayanslar kırılmadan kullanılırsa odanın 
zemini tamamen kaplanabilir?

A) 63 B) 35 C) 28 D) 27

2 Buna göre bu odanın alanı metrekare olarak hangi tam sayıya daha yakındır?

A) 18 B) 16 C) 15 D) 12

3 A, B, C, D ve E şirketleri kızılay'a bağış yapmışlardır. Bu şirketlerin yaptığı bağış miktarları ile ilgili şunlar 
bilinmektedir.

 ● A şirketinin yaptığı bağış diğer dört şirketin yaptığı toplam bağışın yarısıdır.

 ● B şirketinin yaptığı bağış diğer dört şirketin yaptığı toplam bağışın 1 
3
 'üdür.

 ● C şirketinin yaptığı bağış diğer dört şirketin yaptığı toplam bağışın 1 
4
 üdür.

 ● D şirketinin yaptığı bağış diğer dört şirketin yaptığı toplam bağışın 1 
5
 idir.

Buna göre E şirketinin yaptığı bağış, toplam bağışın yüzde kaçıdır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2,5
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1 Youtube, youtuberların kanallarında yayınladıkları videoların içeriğine ve izlenme sayısına göre reklamlar 
yerleştirmektedir. Bu reklam gösterimleri için aşağıdaki görsellerin verilerini kullanmaktadır.

Minimum 
izlenme sayısı

Reklam sayısı

10000 1 reklam

50000 2 reklam

100000 3 reklam

Minimum 
izlenme sayısı

Reklam sayısı

5000 1 reklam

10000 2 reklam

25000 3 reklam

Minimum 
izlenme sayısı

Reklam sayısı

50000 1 reklam

150000 2 reklam

250000 3 reklam

Minimum 
izlenme sayısı

Reklam sayısı

1000 1 reklam

5000 2 reklam

15000 3 reklam

EĞİTİM

1. reklam 3. reklam

2. reklam

TANITIM

1. reklam 3. reklam

2. reklam

ÜRÜN İNCELEME

1. reklam 3. reklam

2. reklam

TASARIM

1. reklam 3. reklam

2. reklam

Ücretlendirme şu şekildedir: 
 ● Yayınlanan her reklam için 15 $ (dolar) alır ve ayrıca her izlenme sayısı için 10-3 $ alır.
 ● A, B, C, D ve E ismindeki youtuberların hazırladıkları videoların içeriği ve izlenme sayıları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

Eğitim Tanıtım Ürün inceleme Tasarım

A 8 000 100 000 15 000 6 000

B 15 000 165 000 8 000 2 000

C 60 000 75 000 20 000 1 500

D 150 000 10 000 6 000 2 500

E 5 000 25 000 35 000 20 000

Bu bilgilere göre en çok para kazanan youtuber ve kazandığı para aşağıdakilerden hangisidir?

A) A → 204 $  B) B → 265 $ C) C → 255,5 $ D) D → 243,5 $
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3   

Yukarıda altı yüzeyi olan ve her yüzeyinde aşağıdaki kurallara göre sayılar yazılan bir küp verilmiştir. 

 ● Yüzeylerin tamamına 3 ün katı olan ardışık sayılar yazılmıştır. 

 ● Küpün karşılıklı yüzeylerinde yazılan sayıların toplamı eşittir.

 ● Küpün görünen 3 yüzeyindeki sayılar 18, 24 ve 27 dir.

Buna göre küpün görünmeyen yüzeylerindeki sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 36 B) 48 C) 66 D) 72

1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Mehmet’in kullandığı hesap makinesinin bir tuşu bozuktur ve bozuk olan tuşa basıldığında 0 ile 9 arasında herhangi 
bir rakam yazmaktadır. Mehmet hesap makinasında 987654321 yazmak istemiş ancak ekranda yazan sayı 11 e 
tam bölünebilen ve 9'a bölündüğünde 3 kalanını veren bir sayı görmüştür. 

1 Buna göre bozuk olan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

2 Ekranda yazan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 987654621

B) 987658321

C) 987604321

D) 987054321
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1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Madeni paralar her gün gördüğümüz dokunduğumuz elden ele dolaşan ve sürekli kullanılan hayatımızdaki önemli 
metal alaşımlardır (farklı metallerin karışımı).

Birbirinden kolay ayırt edilmesi için farklı boyutlarda ve genelde üzerinde yazan rakamın değerinden daha düşük 
değerde metal alaşım ile üretilmeye çalışılır ki sahteciler onu metal gibi eritip işleyip satmasın.

Bakır, nikel ve çinkonun maddi değerleri aşağıdaki gibidir.

Bakır  : 1 kg 20 TL

Çinko : 1 kg 10 TL

Nikel : 1 kg 30 TL

Ülkemizde kullanılan madeni paralar bakır, nikel ve çinko karışımı bir alaşımdan yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda 
şu anda kullanılan madeni paraların bazı özellikleri ve bunların yapımında kullanılan bakır, nikel ve çinko oranları 
verilmiştir.

Değeri Kütle Alaşım

1 kuruş 1 g
40% Bakır

60% Çinko

5 kuruş 2 g

60% Bakır

20% Nikel

20% Çinko

10 kuruş 3 g

25 kuruş 5 g

50 kuruş 7 g

70% Bakır         

20% Nikel           

10% Çinko

1 lira 9 g

60% Bakır

30% Nikel

10% Çinko

1 Hangi paranın maliyeti değerinden fazladır?

A) 1 kuruş B) 5 kuruş C) 10 kuruş D) 25 kuruş

2 1 liralık madeni paranın değeri ile maliyeti arasındaki fark kaç kuruştur?

A) 80 B) 80,2 C) 80,4 D) 82

3 1 lira maliyetle kaç tane 25 kuruşluk madeni para basılabilir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 11
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1 ve  2. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Avustralya'da yaşayan Mehmet internetten alışveriş yapmış ve aldığı ürünün kargo seçeneklerini belirlemek için 
aşağıdaki tabloyu kullanmıştır. 

Ulaşım Şekli Süre (Gün) Ücret

Kara yolu 3 5 TL

Hava Yolu 1 15 TL

Deniz Yolu 10 3 TL

Demir yolu 5 2 TL

ABDABD

BrezilyaBrezilya

AvustralyaAvustralya

TürkiyeTürkiye

 ● Kargo ABD'den yola çıkacak ve bazı aktarma noktalarından geçecektir. 

 ● Kargonun çıkacağı ABD'den  karayolu veya hava yolu seçenekleri vardır.

 ● ABD'den kara yolu tercih edilirse Brezilya'dan deniz yoluyla Avustralya'ya ulaşır.

 ● ABD'den hava yolu tercih edilirse Türkiye'deki aktarma noktasına gelir. 

 ● Türkiye'deki aktarma noktasından Avustralya'ya demir yolu ve kara yolu seçenekleri vardır.

1 Mehmet kargosunun en hızlı şekilde gelmesini istiyorsa ne kadar ücret ödemesi gerekir?

A) 10 B) 17 C) 20 D) 22

2 Mehmet en az ücreti ödemek istiyorsa kargosu kaç günde gelir?

A) 9 B) 10 C) 13 D) 15
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1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda bir matbaanın baskı yaparken kullandığı kağıt standartları verilmiştir. İlk satırda görülen kağıtlar 
tabaka olarak isimlendirilir ve baskılar bu tabakalara yapılır daha sonra bu tabakaların katlanması ve kesilmesi 
sonrasında birleştirilerek kitap, dergi, afiş vb. ürünler ortaya çıkar. İlk sütundaki oranlara ise formaları belirler.

Forma
Bir Tabaka Kağıt

64x90 70x100 59x84

1/2 45x64 50x70 42x59

1/4 32x45 35x50 29,5x42

1/8 22,5x32 25x35 21x29,5

1/16 16x22,5 17,5x25 14,75x21

 ● Baskıda kâğıt hesabı yapabilmek için kâğıt ölçülerin katlanmış boyutlarını çok iyi bilmemiz gerekir.

 ● Bu hesapta amaç sipariş boyutunun hangi standart kâğıt ölçüsünden çıktığını doğru tahmin etmektir.

Örneğin yanda görseli verilen 64 x 90 cm 
boyutundaki bir tabaka 1/8 oranında bas-
kıya girerse bu baskıda 16 sayfa elde edilir 
ve her bir sayfanın ebatı 22,5 x 30 cm olur. 

Örnek: Bir matbaa 32x45 cm boyutlarında 1000 adet tek yüz afiş basmak için sipariş almıştır. En az fire (atık kağıt) 
verecek şekilde hangi boyuttaki tabakadan kaç adet kullanmalı ve kaç forma olarak basılmalıdır?

Çözüm: Tabloya baktığımızda 32x45 cm boyutunda bir baskı için en uygun tabaka 64x90 ölçüsünde olan tabaka-
dır ve 1/4 oranında kesim yapılacak şekilde basılmalıdır. her tabakadan 4 afiş çıkacağına göre 1000 afiş için 250 
tabaka kağıt kullanmak gerekir. Böylece hiç fire verilmez.

1 Milli Eğitim Bakanlığı 17,5x25 boyutunda 1 000 000 adet 224 sayfalık bir kitap bastırmak istemektedir. 
En az fire ile hangi tabaka hangi oranla kesilip basılmalıdır?

A) 64x90 tabaka ve  1 
4
  forma  B) 64x90 tabaka ve  1 

16
  forma 

C) 70x100 tabaka ve  1 
8
  forma  D) 70x100 tabaka ve  1 

16
  forma

2 25x35 ölçülerinde basılması planlanan bir afiş hiç fire vermeden basıldığında 500 tabaka kağıt kulla-
nılmıştır. Bu afişten kaç adet basılmıştır?

A) 3200 B) 3500 C) 4000 D) 4500

3 Bir yayınevi 17,5x25 boyutunda 10 000 adet 230 sayfalık bir kitap basmış ve en az fire verecek tabakayı 
kullanmış ise kaç sayfalık kağıt israf etmiştir?

A) 60 000 B) 75 000 C) 100 000 D) 120 000

90 cm 22,5 cm

1 forma 16 sayfa

64
 c

m 30
 c

m
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1 ve 2. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

0

0

1

1 2 3

2 3

1 inç = 2,54 cm

cm

inç

4 5 6 7 8

 

Terzi Mehmet'in kullandığı mezuranın bir yüzünde cm ölçü birimi yer alırken diğer yüzünde inç birimi yer almaktadır. 

Yukarıdaki görselde mezuranın iki yüzünden bir kesit görülmektedir. 

1 Buna göre Terzi Mehmet'in ölçtüğü bir kumaş parçasında mezuranın iki yüzünde de tamsayı değeri 
okumuş ise bu kumaş parçası en az kaç cm dir?

A) 50 B) 100 C) 127 D) 150

2 Terzi Mehmet'in kullanmış olduğu mezuranın uzunluğu 101 inç ise mezuranın cm yüzünde kaç tane 
5 (beş) rakamı vardır?

A) 53 B) 50 C) 48 D) 47

3  

451

+
2255

x

Matematik öğretmeni Mehmet yukarıdaki çarpma işleminin bir kısmını tahtaya yazmış ve öğrencilerinden 
sonucu bulmalarını istemiştir. 

Buna göre bu çarpma işleminin sonucu 11 ile bölündüğünde kalan kaç olur?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
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1 ve 2. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Yukarıdaki resimde bir araç yıkama makinası görülmektedir. Bu makinanın bazı özellikleri şu şekildedir.

 ● 1. bölümde araca ön yıkama yapabilir. Burada 3 seçenek mevcuttur: Sadece suyla yıkama, köpükle yıkama,  
veya her ikisiyle yıkama seçenekleri vardır. 

 ● 2. bölümde iki seçenek vardır: Araç basınçlı su ve fırçayla veya sadece basınçlı suyla yıkanır. 

 ● 3. bölümde kurutma seçenekleri vardır. Bunlar fiber bezler ile kurutma veya basınçlı havayla kurutmadır. 

Bu makinanın ücret tarifesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 
Sadece suyla Sadece köpükle Köpük ve suyla Basınçlı suyla Fırçayla Fiber bezle Basınçlı havayla

1 TL 1 TL 1,5 TL 2 TL 1 TL 2 TL 1 TL

A, B, C, D ve E araçlarının hangi yıkama seçeneklerini kullandıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 
Sadece suyla Sadece köpükle Köpük ve suyla Basınçlı suyla Fırçayla Fiber bezle Basınçlı havayla

A - + - + + - +
B - - + - + + +
C + - - + - - -
D + - - - + + +
E - + - + - + -

1 Buna göre en az para ödeyen ve en çok para ödeyen kişi sırasıyla aşağıdaki hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?

A) A, B B) C, B C) D, E D) C, D

2 Yıkama makinesinden en hızlı çıkan araç ile en geç çıkan araç sahiplerinin ödediği ücret farkı kaç 
TL'dir?

A) 2,5 B) 2 C) 1,5 D) 1






