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Yeni traktörünü deneyen Hamza, şekildeki traktörü bir süre 
sürüyor. Hamza’nın traktörü sürdüğü mesafede her iki teker de 
tam tur atıyor. Buna göre aldığı mesafe metre cinsinden 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? (π’yi 3 alınız.)

180 240 270 360

45 cm60 cm

Bilgi : Yarıçap uzunluğu r olan çemberin çevresi  2.π.r formülü ile bulunur.

Merkez Efendi Belediyesi 1200 metre uzunluğundaki Çelik 
caddesinin her iki tarafına da başından başlayarak 8’er metre 
arayla sokak lambası dikmiştir. Yolun sağ tarafına her iki 
lambada, sol tarafına ise her üç lambada bir kırmızı direkli 
lamba koymuştur. Buna göre bu caddede kaç kere kırmızı 
direkler karşılıklı olarak denk gelmiştir?

A) B) C) D)25 36 48 54

Mesut kenar uzunlukları 36 cm ve 48 cm olan kartonun 
köşelerine de denk gelecek şekilde çevresi boyunca kare 
şeklindeki legolarını dizmiştir. karelerin kenar uzunluklaru tam 
sayı olduğuna göre kaç adet kare kullanılmış olamaz?

A) B) C) D)14 36 42 56

Yukruda uzunlukları 60 cm ve 80 cm olan iki farklı tahta parçası 
eşit uzunluklarda raflar yapılmak için kesilecektir. Her kesim 
işlemi 4 liradır ve her seferde bir tahta kesilmektedir. Bu işlem 
için en az kaç lira ödeme yapılır?

A) B) C) D)20 24 28 32

Çiftçi Kerem’in iki farklı iki cins ineğinden elde ettiği sütlerin yağ 
oranları, fiyatları ve paket litre bilgileri yukarıdaki gibidir. Bu iki 
süttende eşit yağ miktarı olacak şekilde alan bir kişi en düşük 
ücretliyi seçtiğne göre kaç tl ödeme yapar?

1 lt
2,5 lt

5 tl
%15 yağ

15 tl
%20 yağ

A) B) C) D)40 45 50 60

OTURMA ODASI

232 m

224 m 242 m 212 m

Mimar Elif hanımın hazırladığı dikdörtgen şeklindeki ev planının 
üzerinde odaların alanları verilmiştir. Bu evin tüm odalarının 
kenar uzunlukları birer tam sayıdır vekare şeklindeki banyo-
sunun alanı 16 metrekare olduğuna göre oturma odasının alanı 
kaç metrekare olabilir?

A) B) C) D)36 48 56 72
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Abdullah eni 4 cm boyu 6 cm olan oyuncaklarını uzunluğu 
145 cm ile 165 cm arasında olan rafa her iki yönde dizdiğinde 
raf boyunca boşluk kalmayacak şekilde sıralayabilmektedir. 
Buna göre raf uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

A) B) C) D)144 150 154 156

32
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56 B 18
Yukarıdaki çarpan sudokusunda boyalı olmayan karelere
1’den 8’e kadar olan doğal sayılar yazılacaktır.Karelerin dışında 
verilen sayılar bulunduğu satır veya sütundaki sayıların 
çarpımına eşittir. Buna göre A + B değeri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) B) C) D)56 82 96 120

Mert ve annesi Gülbahar koşuyolu parkında tekerlek çapları 
şekilde verilen bisikletlere biniyorlar. Parkın etrafında tam tur 
attıklarında bisikletlerin tekerlekleride tam tur atarak bitirmiştir. 
Buna göre parkın çevre uzunluğu metre cinsinden aşağıdaki 
şıklardan hangisi olamaz?

A) B) C) D)1080 1440 1800 2000

24 cm 20 cm

Bir depoya yukarıda ölçüleri verilmiş olan özdeş koliler dikey 
veya yatay üst üste dizildiğinde deponun tavanıyla aralarında 
20 cm kalıyor. Depo yüksekliği 17 metreden az olduğuna göre  
bu iki sırada kaç koli olabilir?

A) B) C) D)11 24 54 72
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Yukarıda kenar uzunlukları verilen eşkenar üçgen ve kare 
levhalar ok yönünde çevrilerek hareket ettiriliyor.
Her iki levha da aynı mesafede ilk konumlarına geldiklerine 
göre bu mesafe aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B) C) D)30 cm 90 cm 150 cm 180 cm

6 cm

5 cm

30

45 18

615

9

24

16 18

CA

B

Yukarıda birinci şekildeki sayılar arasındaki ilişki ikinci şekilde 
de vardır. Buna göre  C+A.B işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D)22 24 36 60
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