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Dört basamaklı bir sayı ile on basamaklı bir sayının 

çarpımı en az x, en fazla y basamaklı ise x + y top-

lamı kaçtır?

A) 25           B) 26           C) 27           D) 28           E) 29

Üç basamaklı abc sayısı bir doğal sayının karesi-

dir. Bu sayının 41 eksiği ise başka bir doğal sayının 

karesidir.

Buna göre a + b + c toplamı kaçtır?

A) 5             B) 6            C) 7             D) 8             E) 9

Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı (ab) 

doğal sayısını çarpmak isteyen bir öğrenci üç ba-

samaklı sayının onlar basamağındaki 2 rakamını 6 

görerek işlem yapıyor ve sonucu çıkması gereken-

den 840 fazla buluyor.

Buna göre, a + b toplamı kaçtır?

A) 3             B) 4            C) 5            D) 6             E) 7

İki basamaklı bir doğal sayının soluna 3 getirilirse 

elde edilen üç basamaklı sayı, ilk sayının 6 katı 

oluyor.

Buna göre bu iki basamaklı sayının rakamları top-

lamı kaçtır?

A) 6             B) 9           C) 12           D) 13           E) 15

(xy)  ve  (yx)  iki basamaklı sayılardır.

𝐱𝐲 − 𝐲𝐱 = 𝐱𝟐−𝐲𝟐

Bu koşula uyan iki basamaklı kaç farklı xy doğal sayı 

yazılabilir?

A) 4          B) 8          C) 10         D) 17         E) 18

Bir kitabı numaralandırmak için 822 rakam kulla-

nılmıştır.

Her gün 9 sayfa okuyan bir kişi bu kitabı kaçıncı 

günde bitirir?

A) 33           B) 34           C) 35           D) 36           E) 37

İki basamaklı XY doğal sayıları üzerinde K eşleş-

mesi

𝐊 𝐗𝐘 =
𝐗𝐘

𝐘 + 𝟏
şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre, K(XY) = 2 eşitliğini sağlayan kaç tane XY 

sayısı vardır?

A) 1             B) 2            C) 3             D) 4             E) 5

239 sayısının ilk iki basamağındaki 23 sayısı ile son 

basamağındaki 9 un toplamı ilk iki basamakta 

bulunan 23 sayısının rakamlarının yerleri değiştiri-

lerek oluşan 32 sayısına eşit oluyor.

Bu koşula uyan üç basamaklı sayılara hücre sayısı 

denir.

Buna göre, rakamları farklı en büyük ve en küçük

hücre sayılarının toplamı kaçtır?

A) 814      B) 880     C) 918      D) 965      E) 1020
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