
A) B) C) D)

a ve b birer tam sayı olmak üzere, a . b = 17 ise, 
a + b nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

18 17 -17 -18

Çarpımları -72 olan dört tam sayıdan ikisi -2 ve 
-3’tür. Buma göre, diğer ikisi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

A) B) C) D)2 ve 6 -4 ve 3 -12 ve 1 -3 ve 6

Sedat 10 atış yapacağı bir yarışmada isabet 
ettirdiği her atış için 5 puan alacak, isabetsiz 
atışlarında ise 3 puan kaybedecektir. Yarışma 
sonunda isabetli atış sayısı 5 olduğuna göre, 
Sedat toplam kaç puan almıştır? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

Pelin'in bulunduğu odanm sıcaklığı -4°C dir. Bu
sıcaklıkta çok üşüyen Pelin elektrik sobasnı açar.
Açtığı soba 20 dakikada bir odanın sıcaklığını 5°C
yükseltmektedir. Buna göre, 2 saat sonra odanın 
sıcaklığı kaç °C  olur?

A) 21 B) 26 C) 29 D) 34

Bir soğuk hava deposunda sıcaklık soğutucu 
çalıştırılınca her 18 dakikada 2 °C düşmektedir. 
Deponun sıcaklığı +15 °C iken soğutucu çalıştırıl-
dıktan 9 saat sonra hava sıcaklığı kaç derece olur?

A) -15 B) -30 C) -45 D) -60

A) -10 B) -5 C) 5 D) 10

(-4). [(-10) + ]= [(-4). (-10)]+ [(-4). (+5)]
eşitliğinde  yerine yazılması gereken sayı kaçtır?

⊗
⊗

Sayı doğrusunda başlangıç noktasının 12 birim 
solundaki sayı A ve A sayısının 16 birim sağındaki 
sayı B ise A : B işleminin sonucu kaçtır? 

A) -12 B) -8 C) -4 D) -3

Hava sıcaklığı Ardahan'da -18 °C olarak ölçülü-
yor. Çorum'da hava sıcaklığı Ardahan'daki sıcaklı-
ğın yarısı kadar ölçülüyor. Denizli’de ise 
Çorum'daki hava sıcaklığının 3 katından 25 °C 
daha fazla ölçülüyor.  Buna göre Denizli'de hava 
sıcaklığı kaç derece olarak ölçülmüştür?

A) -5 B) -2 C) 0 D) 5

x sayısının karesi 49 ve y sayısının karesi
36’dır. Buna göre x + y toplamı aşağıdakiler-
den hangisi olamaz?

A) -13 B) 1 C) 13 D) 85

Bir oda sıcaklığı  -24 °C den 16°C ye gelene 
kadar 4 saat  ısıtılıyor. Odanın sıcaklığı her 
saatte eşit miktarda arttığına göre bir saatte 
kaç  °C artmıştır?

A) 2 B) 8 C) 10 D) 12
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A) -20 B) -10 C) 0 D) 10

Sayı doğrusunda (–5)’ya 15 birim uzaklıktaki
noktalara karşılık gelen tam sayıların toplamı
kaçtır?

Günler Sıcaklık °C
Pazartesi

Salı
Çarşamba
Perşembe

–2
–3
 7

–6

Yukarıdaki tabloda bir ildeki 4 günlük sıcaklık 
değerleri verilmiştir. Buna göre bu ilin 4 günlük 
sıcaklık değerlerinin ortalaması kaç derecedir?   

A) -4 B) -1 C) 0  D) 4

Aşağıda bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir.
1.Adım → (–1)1

2.Adım → (–1)1 + (–1)2

3.Adım → (–1)1 + (–1)2 + (–1)3

Buna göre, örüntünün 9. adımındaki terimlerin 
toplamı kaçtır?

A) -9 B) -5 C) -1 D) 1

–12 sayısının toplama işlemine göre tersi x, 8 
sayısının toplama işlemine göre tersi y’dir. Buna 
göre, x . y işleminin sonucu kaçtır?

A) -96 B) -4 C) 4 D) 96

A) 60 B) 81 C) 96  D) 120

Kerem, bir spor �irmasının düzenlediği etkinliğe 
katılmıştır. Etkinlik içinde düzenlenen turnuvada, 
basket atma yarışması yapılmıştır.
Her atılan basket için 8 puan kazanılıyor.
Her atılamayan basket için 5 puan kaybediliyor.
Kerem yaptığı 15 atıştan 12 tanesini basket 
attığına göre, toplam kaç puan kazanmıştır?

Bir maden ocağının zemine olan uzaklığı 256 
metredir. Buna göre, maden ocağının derinliğinin 
metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi 
ile ifade edilemez?

A) B) C)  D) ( )216− ( )82− − ( )1256− ( )44−

Tahtaya Hamza 2'nin, Mehmet ise (-4)'ün doğal 
sayı kuvvetlerinden 500'den küçük olanlarını 
yazmışlardır.Buna göre, Hamza ve Mehmet'in 
yazdığı üslü ifadelerden kaçının değeri eşittir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

140 metrelik bir yolun başlangıç noktasından 
başlanarak bitiş noktasına kadar ağaç dikilecek-
tir. Her iki ağaç arasındaki mesafe birbirinden 
farklı ve pozitif bir tam sayının karesi olacaktır. 
Buna göre bu yola en fazla kaç ağaç dikilebilir?

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

A) 16 B) 24 C)30 D) 54

50 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladık-
ları her bir soru için +4 puan, yanlış cevapladık-
ları her bir soru için –2 puan, cevaplamadıkları 
her bir soru için de –1 puan alıyorlar. Bir öğrenci 
bu testteki soruların 18’ini doğru, 24’ünü yanlış 
cevaplamış. Öğrencinin bu testten aldığı toplam 
puan kaçtır?

I. ANONS: “Sayın yolcular! Şu an yerden 11800 m 
yükseklikteyiz ancak özel bir nedenden dolayı 
1900 m alçalmak zorundayız.”
II. ANONS: “Sayın yolcular! Şu an bulunduğumuz
yükseklikten 600 m yükseliyoruz.”
Bir pilot sırasıyla yukarıda belirtilen I. ve II. 
anonsları yapıyor ve uçağı son anonsta söylediği 
yüksekliğe çıkarıyor. Buna göre, uçak son durum-
da yerden kaç metre yüksekliktedir?

A) 2500 B) 9300 C)10500 D) 11600
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