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1. BÖLÜM

DÝKKAT! Bu bölümde 1’den 10’a kadar puan
deðeri 1,25 olan sorular vardýr.

1. Bir ABC üçgeninde, A açýsý, B açýsýnýn iki katýdýr.

Buna göre, bu üçgen kenar ve açýlarýna gö-
re aþaðýdakilerden hangisi olamaz?

DD
A) Geniþ – Çeþit B) Dar – Çeþit 

C) Dik – Ýkiz D) Geniþ – Ýkiz

2. Ortadaki basamaðý 4 olan ve herhangi iki
basamaðý toplamý, kendilerinden sonraki ba-
samaða eþit olan en büyük beþ basamaklý
sayý kaçtýr?

DD
A) 40459 B) 22460 

C) 31459 D) 40448

4.

Bir sýnýfta herhangi 4 kiþinin doðum günü-
nün ayný ayda olmamasý için, sýnýfta en faz-
la kaç öðrenci bulunabilir?

BB
A) 24 B) 36 C) 37 D) 48

3.

Yukarýdaki þekilde kaç tane dik açý vardýr?
AA

A) 45 B) 44 C) 42 D) 40
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7.

Halil, aynadan baktýðý dijital duvar saatini yu-
karýdaki gibi görüyor.

Buna göre, Halil’in baktýðý anda dijital saat
gerçekte kaçý göstermektedir?

DD
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5.

Yukarýdaki takvime göre aþaðýdaki ifadeler-
den hangisi yanlýþtýr?

DD
A) Bu aydan önceki ayýn 22. günü cumarte-

sidir.

B) Sonraki ay 31 gündür. 

C) Hafta sonu gün sayýsý 8’dir.

D) Bu aydan sonraki ayýn 28. günü cumarte-
sidir.

8. v, y, z birer rakam ise, ve-
rilen toplama iþleminde
v + y + z kaçtýr?

CC
A) 4 B) 8 C) 10 D) 11
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6.

Yukarýdaki þekilde, sayýlar bir kurala göre sýra-
lanmýþtýr. Soru iþareti yerine hangi sayý gel-
melidir?

CC
A) 23 B) 25 C) 29 D) 32
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2. BÖLÜM

DÝKKAT! Bu bölümde 11’den 30’a kadar puan
deðeri 2,50 olan sorular vardýr.

9. Emre, 45 cm’lik bir teli hiç kesmeden bükerek
1 kare ve 1 dikdörtgen oluþturmak istiyor.

Kenarlarý tam sayý olmak þartýyla, oluþturu-
labilecek kare ve dikdörtgenin çevreleri far-
ký en fazla kaç cm olabilir?

BB
A) 36 B) 38 C) 39 D) 40

12.

Yukarýda bir kuruyemiþçide bazý çerezlerin mik-
tarlarý ve fiyatlarý verilmiþtir. Nazým Bey, hep-
sinden birer kilogram alýp karýþtýrýyor.

Buna göre, Nazým Bey aldýðý karýþýk çe-
rezlerin kilosuna kaç TL ödemiþ olur?

CC
A) 80 B) 40 C) 20 D) 15
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11. toplamýnýn en küçük tam-

sayý deðeri kaçtýr?
AA

A) 11 B) 9 C) 13 D) 17

(K 4) (120 K)  

10. 75023 < 765024

sýralamasýnda “” yerine kaç farklý rakam
yazýlabilir?

DD
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
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13. Talha, ailesiyle birlikte Kurban Bayram’ýnda bü-
yük babasýný ziyaret ediyor. Bayramlaþma baþ-
layýnca herkes birbiriyle tek tek bayramlaþýyor.

Talha ile birlikte bayramlaþan 8 kiþi olduðu-
na göre toplam kaç tokalaþma olmuþtur?

BB
A) 36 B) 28 C) 21 D) 15

14.

Ömer, doðum günü partisinde annesinin yap-
týðý küp þeklindeki doðum günü pastasýný, 3
býçak darbesiyle en fazla kaç parçaya ayý-
rabilir?

CC
A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

15. Ýstanbul’da bu hafta boyunca herhangi bir
günde, gece süresi gündüz süresinden 3 saat
28 dk uzundur.

Ayný hafta güneþ saat 17.01’de battýðýna
göre saat kaçta doðmuþtur?

CC
A) 6.05 B) 7.05 C) 6.45 D) 7.45

16. A ile B kentleri arasý 420 km’dir. A kentinden B
kentine giden bir aracýn her saatin sonunda B
kentine olan uzaklýðý tabloda verilmiþtir.

Buna göre, bu aracýn aldýðý yol - zaman gra-
fiði aþaðýdakilerden hangisi gibi olabilir?

BB
����������
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17.

Ýbrahim, yukarýdaki tahtaya ok atarak puan
topluyor.

Tahtaya 4 kez atýþ yaptýktan sonra hangi
puaný elde etmesi mümkün deðildir? (Tüm
atýþlar isabet etmiþtir.)

CC
A) 26 B) 24 C) 23 D) 22
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19.

Yukarýdaki sudokuda her bir satýr, sütün ve
köþegen 1, 2, 3 ve 4 rakamlarýnýn her birini
içeriyor.

Buna göre, a x b nin deðeri kaçtýr?
DD

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12

� 	



 �

	

18. Rakamlarý toplamý 5 olan kaç tane 3 basa-
maklý çift sayý vardýr?

AA
A) 9 B) 8 C) 7 D) 6

20. k + m = 14

m + n = 18

n + k = 12 ise,

“(m x k) + (k x n) + (m x n)” iþleminin sonucu
kaçtýr?

CC
A) 124 B) 148 C) 152 D) 164
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22.

Bir araç, her gün bir önceki günün 2 katý yol
gidiyor ve gideceði yere 6 günde ulaþýyor.
Araç gidiceði yolun yarýsýný hangi gün için-
de geçmiþtir?

DD
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6

24. Ard arda gelen 9 yýlda toplam en fazla kaç
gün olabilir?

CC
A) 3285 B) 3287 

C) 3288 D) 3289

21. Faruk saat 18 : 00’de oda-
sýndaki duvar saatine bak-
týðýnda saati yandaki gibi
görüyor.

Buna göre,

I. 00 : 15

II. 15 : 00

III. 09 : 30

IV. 21 : 00

V. 18 : 45

saatlerinde duvar saatine baktýðýnda kaç ta-
nesinde akrep ile yelkovan arasýndaki açýyý
tam olarak 90° olarak görür?

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

	

�

�!

23.

Eþ dikdörtgenler 1. þekildeki gibi yerleþtirilirse
yükseklik 37 cm; 2. þekildeki gibi yerleþtirilirse
yükseklik 23 cm oluyor.

Buna göre, eþ dikdörtgenlerden birinin çev-
resi kaç cm’dir?

AA
A) 28 B) 24 C) 22 D) 14

���"�

��"�
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27.

Þekil - 1 ve Þekil - 2 deki daireler eþ 6 parçaya
bölünmüþtür. Þekil - 1’deki daire ok yönünde
120° döndürülüyor ve Þekil - 2’nin üzerine ko-
nuluyor. 4 numaranýn üzerine hangi harf
gelir?

AA
A) N B) O C) C D) U

�
#$

%&
�

	
�
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28. Ömer ile Ali direk dikme - sökme oyunu oynu-
yorlar. Ömer her 3 m’de bir direk dikiyor. Ali de
ayný þekilde her 4 m’de bir dikilmiþ olan direk
varsa söküyor.

Buna göre 120 m’lik bir yolda ikisi ayný nok-
tada oyuna baþlarlarsa kaç direk dikili kalýr?

DD
A) 10 B) 20 C) 25 D) 30

25.

Þakir Dede torunlarý Ayfer, Ayten Ahsen ve
Alper’e sýrasýyla 2, 3, 4 ve 3 þeker veriyor.
Elindeki 119 þeker bitene kadar ayný iþlemi
yapmaya devam ediyor.

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi doð-
rudur?

BB
A) Ayfer 10 þeker daha olsaydý Alper ile ayný

miktarda þeker alacaktý.

B) Ayten, Alperden fazla þeker almýþitýr. 

C) Ayten ve Alper’in toplam þeker sayýsý, di-
ðer iki kardeþinkine eþittir.

D) Ayten ve Alper eþit miktarda þeker almýþtýr.

26. 0 1 2 2 3 3 3 0 1 2 2 3 3 3 0 1 2 2  . . . . .

Yukarýdaki örüntü ayný kuralla devam ettiril-
se 1538. rakam ne olur?

DD
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
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3. BÖLÜM

DÝKKAT! Bu bölümde 31’den 40’a kadar puan
deðeri 3,75 olan sorular vardýr.

30.

Yukarýdaki birim küplere en az kaç eþ birim
küp daha eklenirse oluþan yapý bir küp olur?

CC
A) 18 B) 43 C) 55 D) 57

32.

4 bardak þekildeki gibi durmaktadýr. Her ham-
lede 3 bardaðýn duruþunu deðiþtirerek (düz
ise ters çevirerek, ters ise düz hâle getirerek)
tüm bardaklarý ters çevrilmiþ hale getirmeniz
isteniyor.

Bu iþlemi en az kaç hamlede yapabilirsiniz?
BB

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

31. Sinan, sayý deðerleri toplamý 18 olan 4 basa-
maklý sayýlarý yazýyor. Yazýlabilecek tüm sayý-
larý yazdýktan sonra büyükten küçüðe doðru
sýralýyor.

Buna göre, 5. sýrada yazdýðý sayý aþaðýda-
kilerden hangisidir?

DD
A) 9702 B) 9630 

C) 9621 D) 9711

29. Bir bölme iþleminde bölüm, bölenin 3 katý,
bölen ise kalandan 4 fazladýr.

“Bölen + bölüm + kalan = 106” ise bölen
ile bölümün çarpýmý kaçtýr?

BB
A) 1150 B) 1452 C) 1674 D) 1153
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34. Selin ve Zelal bilet kuyruðunda bekliyorlar.
Selin sondan 26. ve Zelal baþtan 18. sýrada
bulunuyor. Selin ve Zelal arasýnda da 10 kiþi
olduðuna göre, bilet kuyruðunda en az kaç
kiþi vardýr?

CC
A) 43 B) 34 C) 32 D) 26

33. 1’den 14’e kadar olan doðal sayýlar tabloya
aþaðýdaki gibi yerleþtirilmiþitir.

Tabloda sol üst böþedeki “BAÞLA” karesinden
baþlayýp “BÝTÝÞ” karesine doðru gezinti yapý-
lýyor. Her hangi bir kareden yalnýz bir kere ge-
çilebilir. Karenin bir soluna, bir saðýna bir altý-
na veya bir üstüne hareket edilebilir. Karelerin
hepsini gezme zorunluluðu bulunmuyor.

Verilen bilgilerden hareketle yapýlacak bir
gezintide,

I. Elde edilebilecek en büyük toplam 109’dür.

II. Elde edilebilecek en küçük toplam 36’dýr.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doð-
rudur?

AA
A) Yalnýz I doðru

B) Her ikisi de doðru

C) Yalnýz II doðru

D) Hiçbiri

��%+� 	



	��

!

� �

� � 	

� 	�

	� 	� �,-,%

35.

1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 sayýlarý yukarýdaki
karelere, yatay ve dikey toplamlarý eþit olacak
þekilde yerleþtirilebiliyor.

Yatay toplam en fazla kaç olabilir?
BB

A) 35 B) 37 C) 38 D) 39

36.

Telefon tuþlarýna her basýmda, basýlan numara
kadar ses gelmektedir. (3 tuþunda = 3 ses)
Nilüfer 7 haneli bir numara çevirmiþ ve 21 ses
duymuþtur.

Numaranýn, 44 ile baþlayýp 45 ile bittiði bi-
lindiðine göre, Nilüfer’in numarasýný en fazla
kaç farklý denemede bulabiliriz?

AA
A) 15 B) 14 C) 13 D) 12
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37. ARDIÞIK DOÐAL SAYI: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.....
olarak tanýmlanýyor.

HAREZMÝ SAYI: Herhangi iki veya daha fazla
ardýþýk doðal sayýnýn toplamý olmayan doðal
sayýlar olarak tanýmlanýyor. 

(21 = 10 + 11 ise 21 Harezmi sayý deðildir.
32 = herhangi iki veya daha fazla ardýþýk do-
ðal sayýnýn toplamý olarak yazýlamaz. 32 Harez-
mi sayýdýr.

1’den 16’ya kadar (1 ve 16 dahil) kaç tane
“HAREZMÝ SAYI” vardýr?

AA
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

38. Bir sayý oyunu oynayan Aslý ve Feyza arasýnda
þu konuþmalar geçiyor.

Feyza : Aklýndan 1 ile 9 arasýnda üç rakam tut.

Aslý : Tamam tuttum.

Feyza : Birinci rakamý 4 ile çarp, sonra çarpý-
ma 3 ekle, çýkan sonucu da 5 ile çarp.

Aslý : Tamam yaptým.

Feyza : Bu sonuca tuttuðun ikinci rakamý ek-
le toplamý 10 ile çarp. Son olarak el-
de ettiðin sonuca tuttuðun üçüncü
rakamý ekle. Kaç buldun?

Aslý : Bulduðum sayý 593

Buna göre Aslý’nýn aklýndan tuttuðu üç ra-
kamýn toplamý kaçtýr?

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

39.

I, II ve III numaralý terazilerde denge saðlan-
mýþtýr.

IV. þekilde terazinin dengede olmasý için kaç
tane üçgen blok ( ) kullanýlmalýdýr?

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

� �

!"# !""#

!"""# !"$#

40.

Yukarýdaki kibrit çöplerinin hepsini kullanmak
þartýyla, herhangi bir veya birden çok kibrit çö-
pünün yerini deðiþtirerek 2 tane üçgen oluþ-
turmanýz isteniyor. (Bütün kibrit çöplerini üçgen
elde etmede kullanmanýz gerekiyor.)

En az kaç deðiþiklik yaparak bu iþlemi yapa-
bilirsiniz?

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


