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7.	 Yarıçapı r olan çemberin çevresi 2rr’dir.
Mehmet Bey büyük ve küçük kavanozları iki rafa aşağıdaki gibi 
yerleştirmiştir. Üst rafa büyük, alt rafa küçük kavanozları yer-
leştirmiştir.

Tabanı çember şeklinde olan kavanozların taban çevreleri sıra-
sıyla 48 cm ve 36 cm’dir. Mehmet Bey kavanozları raflara yuka-
rıdaki gibi yerleştirdiğinde raflarda hiç boşluk kalmamıştır.
Rafların	uzunluğu	1,5	metre	ile	2	metre	arasında	olduğu-
na	göre	bu	iki	rafa	yerleştirilen	toplam	kavanoz	sayısı	kaç-
tır? (r = 3)

A) 30 B) 29 C) 28 D) 27

8.	

Yukarıdaki tahtaların uzunlukları 320 cm ve 400 cm’dir. Metin bu 
tahtaları hiç artmadan ve uzunlukları santimetre cinsinden tam 
sayı olacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayıracaktır.
Buna	göre	Metin	en	az	kaç	kesim	işlemi	yapmalıdır?

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

9.	 Sinem ve Melih’in bir teknoloji mağazasından aldıkları bilgisa-
yarlar için yaptıkları ödemeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ödedikleri Peşinat (TL) Aylık Taksit Tutarı (TL)
Sinem 350 100
Melih 450 200

Her ikisinin de toplam ödeyecekleri tutar eşittir.
Her	bir	bilgisayarın	fiyatı	1200	TL’den	fazla	olduğuna	göre	
Sinem	ve	Melih	aldıkları	bilgisayarlar	için	toplam	en	az	kaç	
TL	ödeme	yaparlar?

A) 2500 B) 2600 C) 2700 D) 2800

10.	 Yarıçapı r olan çemberin çevresi 2rr’dir.
Aşağıda Suat’ın bisikletinin ön ve arka tekerinin merkezlerinin 
yere olan uzaklıkları verilmiştir. Ön tekerleğin merkezinin yere 
olan uzaklığı 50 cm ve arka tekerleğin merkezinin yere olan 
uzaklığı 30 cm’dir.

Suat bisikletiyle belirli bir mesafe gitmiştir. Ön ve arka tekerin 
tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görmüştür.
Buna	göre	Suat’ın	bisikletini	sürdüğü	mesafe	en	az	kaç	
santimetredir?	(r = 3 alınız.)

A) 1020 B) 980 C) 940 D) 900
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11.	 Aşağıda verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelere 
3’ten 9’a kadar (3 ve 9 dahil) olan doğal sayıların tamamı ya-
zılacaktır.

b

105

36

27 a
Karelerin dışındaki sayılar bulunduğu satır veya sütundaki sa-
yıların çarpımına eşittir.
Buna	göre	a	+	b	toplamı	en	fazla	kaç	olabilir?

A) 78 B) 88 C) 92 D) 104

12.	 Aşağıda 98 litre A marka ve 126 litre B marka zeytinyağı veril-
miştir.

A ve B marka zeytinyağı birbirine karıştırılmadan en büyük ha-
cimli eş şişelere hiç artmayacak şekilde konulacaktır. Şişelerin 
hacimleri litre cinsinden bir tam sayıdır.
• Kullanılacak olan bir adet şişenin fiyatı 4 TL’dir.
Buna	göre	bu	iş	için	kullanılacak	şişelere	kaç	TL	ödeme	
yapılır?

A) 72 B) 68 C) 64 D) 60

13.	 1 litre = 1000 mL
Aşağıda bir lokantada satılan küçük ve büyük boy portakal su-
ları ve satış fiyatları gösterilmiştir.

Cumartesi günü bu lokantanın küçük boy portakal suyu satışın-
dan elde ettiği gelir, büyük boy portakal suyu satışından elde 
ettiği gelire eşittir.
Buna	göre	lokantanın	cumartesi	günü	yapmış	olduğu	por-
takal	suyu	satış	miktarı	en	az	kaç	litredir?

A) 1,02 B) 10,2 C) 15 D) 54

14.	 Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen bi-
çimindeki karton verilmiştir.

Her bir dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer 
tam sayıdır. Bazı bölümlerin alanları içine yazılmıştır.
Buna	göre	alanı	verilmeyen	iki	bölgenin	alanları	toplamı	en	
az	kaç	santimetrekaredir?

A) 92 B) 100 C) 104 D) 108

e{

A marka
98 Litre

A marka
126 Litre

Zeytinyağı Zeytinyağı

e{

Küçük Boy
180 mL

6 TL

Büyük Boy
240 mL

9 TL

e{

21 cm2

40 cm2 56 cm2

60 cm2

91 cm2?

?
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TEST	2

1.	

Ahmet Bey’in elinde uzunlukları 2 metre, 3 metre ve 4 metre olan 
çitlerin her birinden eşit sayıda bulunmaktadır. Ahmet Bey bu 
çitlerin tamamını kullanarak çitler birbirinin üstüne gelmeyecek 
ve bahçesinin etrafını hiç boşluk kalmayacak şekilde çeviriyor.
Buna	göre	Ahmet	Bey’in	bahçesinin	çevresi	metre	cinsin-
den	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) 48 B) 69 C) 72 D) 84

2.	 Sami ve Nezahat aralarında sırasıyla birer tane doğal sayı söy-
ledikleri oyun oynuyorlar. Buna göre,
• Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine,
• Söylediği sayının asal çarpanlarının toplamı kadar puan raki-

bine yazılıyor.
• Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor.
Örneğin; Sami 18, Nezahat 10 sayılarını söylemiş olsunlar.

Söylenen Sayı Söyleyen Sami’nin Aldığı 
Puan

Nezahat’in Aldığı 
Puan

18 Sami 18 2 + 3 = 5
10 Nezahat 2 + 5 = 7 10

Oyunda Sami toplam 25, Nezahat toplam 15 puan aldığından 
oyunu Sami kazanır.
Buna	göre	Sami’nin	8	sayısını	söylediği	oyunda,	Nezahat	
aşağıdaki	sayılardan	hangisini	söylerse	oyun	berabere	bi-
ter?

A) 25 B) 16 C) 9 D) 3

3.	 Aşağıda mavi ve kırmızı renkli ipler kullanılarak örülmüş olan 
bereler görülmektedir.

Bu berelerin her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin 1 
metresinin fiyatı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İpin Rengi Bir Bere İçin Kullanılan İpin 
Uzunluğu (m)

İpin 1 m 
 Fiyatı (TL)

Mavi 6 4
Kırmızı 9 7

Bu berelerin tümü için mavi ve kırmızı renk ipten eşit uzunlukta 
kullanılmış ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 2700 TL ile 2800 
TL arasında olmuştur.
Buna	göre	toplam	kaç	tane	bere	örülmüştür?

A) 60 B) 65 C) 68 D) 70

4.	

Bir market sahibi 80 kg nohut ile 96 kg fasulyeyi birbirine karış-
tırmadan, hiç artmayacak ve her biri eşit kütlede olacak şekilde 
paketlemek istiyor. Bu paketlerden her birinin kütlesi 15 kg’den 
az ve kilogram cinsinden tam sayı olacaktır.
Buna	göre	bu	market	sahibinin	en	az	kaç	pakete	ihtiyacı	
vardır?

A) 44 B) 33 C) 22 D) 11

4 metre 3 metre 2 metre

e{

e{

e{

Nohut
80 kg

Fasulye
96 kg
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