
4’ün katı olan ardışık iki sayının EKOK’u 120 
olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır?

A) 11 B) 24 C) 44 D)52

a ve b aralarında asal iki sayı olmak üzere;

A) B) C) D)23 24 25 27

( )EKOK a,b 126,
27a 17 ise a+b kaçtır?
b
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+ =

A) B) C) D)

360 metre uzunluğundaki daire şeklindeki bir 
pistte aynı anda harekete geçen iki yarış arabası 
bir daha kaç saniye sonra aynı noktada 
karşılaşırlar?
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Hız = 36 m/s

Hız = 24 m/s

EBOB’ları 8 olan x ve y gibi iki sayı arasında 
6x=5y eşitliği vardır. Buna göre x+y kaçtır?

A) B) C) D)11 30 64 88

a ve b birer sayma sayısı, EBOB (a,b) =1, 
ΕΚΟΚ(a,b) = 62 olsun. Buna göre;
I. a tek sayı b çift sayıdır.
II. a çift ise b tek sayıdır.
III. a - b tek sayıdır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

olduğuna göre x+y kaç farklı değer alabilir?

( )
( )

EBOB x ,y 12

EKOK x ,y 144

=

=

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

Mesut bey evine giden yolun iki tarafına 
başlangıç ve bitiş noktalarına da denk gelecek 
şekilde eşit aralıklarla ağaç dikecektir. Yolun bir 
tarafı 36 m diğer tarafı 40 m ve bir ağacı 5 dk 
diktiğine göre bu iş en az kaç dk sürer?

A) B) C) D)19 21 95

ABC üç basamaklı bir doğal sayıdır.

A) B) C) D)108 1263216

105

ABC ABC
3 4

+

toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır?

A) B) C) D)14 16 19 26

( ) ( )EBOB a,b 2,  EKOK a,b 24 olmak üzere;= =
farkları iki olan bu a ve b tam sayılarının toplamları 
kaçtır?

EBOB’u ile EKOK’unun toplamı 57 olan ardışık 
iki sayının toplamı kaçtır?

A) B) C) D) 17151311
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10-)
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A) B) C) D)

x ve y birer tam sayı ve 

11 31 48 88

x y 'dır. 
5 6
=

( ) ( )EBOB x,y EKOK x,y 248+ =

olduğuna göre x+y kaç olabilir?

A) B) C) D)5051 5056

A) B) C) D)

a ve b birbirinden farklı iki asal sayı olmak üzere 
5a ve b2 iki basamaklı aralarında asal sayılardır. 
a+b kaç farklı değer alabilir?

5 7 10 11

A) B) C) D)34 21 12 6

a ve b birbirinin katı olan iki sayı ve
( ) ( )EBOB a,b EKOK a,b 27,+ =

( ) ( )EBOB a,b EKOK a,b 72 ise a b  kaçtır?× = −

2 saniyede bir diş hareket eden şekikdeki gibi iki 
dişlinin işaretli yerleri ilk karşılaşmalarından en 
az kaç dakika sonra 10. kez karşılaşırlar? 

A) B) C) 54 D) 604812

20 DİŞ 36 DİŞ

x-1 ve y+6 aralarında asal sayı olmak üzere;

A) B) C) D)2 3 41

x 1 49 x ise  kaçtır?
y 6 56 y
−

=
+

A) B) C) D)560 792 945

Yukarıdaki üçgenin ortasındaki x sayısının asal 
çarpanları köşelerdeki birbirinden farklı 
rakamlar olan a,b ve c sayılarıdır. Buna göre x 
aşağıdakilerden hangisi olamaz.
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A) B) C) D)40 56 6432

Çevre uzunluğu 144 m olan dikdörtgen şeklindeki 
bahçenin etrafına köşelere de denk gelecek şekilde 
eşit aralıklarla en az 18 ağaç dikilebildiğine göre 
kısa kenar en fazla kaç metre olabilir?

a, b ve c birbirinden farklı asal rakamlar 
olmak üzere x y za .b .c 360 ise en büyük=

A) B) C) D)72 600 2250

a c bx .y .z  en fazla kaç olabilir?

1944

Üç basamaklı bir sayıdan rakamları toplamı 
çıkarıldığında aşağıdaki sayılardan hangisi elde 
edilmiş olabilir?

A) B) C) D)243 323 452 565
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TARA
BENİ

Hamza öğretmen Mesut ve Kereme ritmik sayma 
çalışması veriyor. Mesut 9’dan başlayıp 4’er 4’er, 
Kerem ise 11’den başlayıp 5’er 5’er sayıyor. 
Aşağıdaki sayılardan hangisi her ikininde 
söylediği bir sayıdır?
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