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Çalışma kapasiteleri aynı olan 5 işçi 3 gün çalışarak 

bir işin 
𝟏

𝟑
ünü bitiriyor. Bu işçilerden biri günlük çalış-

ma süresini %50 artırarak bu işi yalnız başına kaç gün-

de bitirebilir?

A) 25          B) 28          C) 30          D) 32          E) 35

2001 yılında yapılan bir konuşmada 19xx yılında do-

ğan bir kişiye yaşı sorulmuş ve kişi "yaşım doğum yı-

lımın rakamları toplamıdır" demiştir.

Buna göre bu kişi 2005 yılında kaç yaşındadır?

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

Boyları aynı 3 mumdan 1. si 6 saat, 2. si 4 saat, 3. sü 

9 saatte tamamen yanarak bitmektedirler.

3. mum yakıldıktan 2 saat sonra 1. ve 2. mumlar ya-

kılırsa bundan kaç saat sonra 1. mumun boyu, diğer 

mumların boyları toplamının 
𝟑

𝟒
katı olur?

A) 2,4       B) 2,5         C) 2,8         D) 3          E) 3,2

Bir satıcı bir elbise ile bir palto satın alır. Elbiseye 

paltonun 
𝟑

𝟐
si kadar para öder.  Paltoyu %10 zararına,

elbiseyi de %20 karıyla satar.

Bu alışverişteki kar-zarar durumu nedir?

A) %15 kar                 B) %20 kar               C) %8 kar

D) %5 zarar            E) Kar veya zarar etmez

Bir mantar hergün bir önceki günkü uzunluğu kadar 

büyüyor.

17. gün 24 cm olan mantarın 14. gün sonundaki boyu 

kaç cm dir?

A) 
𝟑

𝟒
B) 

𝟑

𝟐
C) 3           D) 6           E) 12

Bir torbada 11 sarı, 22 kırmızı, ve 44 siyah bilye bu-

lunmaktadır. 

Bu torbadan rasgele en az kaç bilye alırsak alınan bil-

yelerin en az %25 i siyah olur?

A) 30           B) 33           C) 36           D) 40           E) 44

400 üyeli bir parlemento 3 partiye mensup miletve-

killerinden oluşmuştur ve her partinin miletvekili sa-

yısı farklıdır.  Bu parlementoda bir kararın kabulü için

en az 201 oy gerekmektedir.

Bir kararın kabulü için herhangi iki partinin milletve-

kili sayıları toplamı yeterli olduğuna göre parlemen-

todaki en küçük partinin milletvekili sayısı en az kaç 

olabilir?

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

Yandaki grafikte bir es-

nafın nisan ayında gün-

lere göre, o güne kadar 

kazandığı toplam para 

ve toplam harcamaları 

verilmiştir. 
Bu esnaf 4 nisandan sonra pazara denk gelen 4 

gün ve hasta olduğu bazı günler çalışamamış ve

ay sonunda kazancı ile harcamaları eşit olmuştur. 

Bu esnaf kaç gün hasta olup çalışmamıştır?

Nisan ayı

Para (Lira)

O 4

800

480

Kazancı

Harcama
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8 tane defterin alış fiyatına 5 defteri satan bir kişinin 

kar oranı % kaç olur?

A) 48          B) 56          C) 60           D) 64           E) 72

Bir dershanenin yaptığı deneme sınavında %9 luk di-

line giren ilk öğrenci 297. olmuştur?

Buna göre bu denem sınavına katılan toplam öğrenci 

sayısı kaçtır?

A) 3700      B) 3600      C) 3500      D) 3400      E) 3300

Bir toplulukta 19 evli çift vardır ve bu topluluktaki 

katılımcıların %65 i bayandır. Buna göre bu toplu-

luktaki erkeklerin en az kaç tanesi bekardır?

A) 2          B) 7          C) 13           D) 20          E) 25

Bir yumurta üretim çiftliğinde Ayhan ve Burcu yu-

murtaları kolilere dizme ve kolileri paketleme işle-

mini yapmaktadırlar.

* Ayhan dakikada 3, Burcu ise dakikada 4 koli 

yumurta dizmektedir.

* Ayhan dakikada 6, Burcu ise dakikada 5 koli 

paketlemektedir.

Ayhan bir miktar koliye yumurtaları dizmiş ve bu 

kolileri paketlemiştir. Burcu ise bu süre içinde 60

koli yumurtayı dizmiş ve paketlemiştir.

Buna göre Ayhan kaç koli yumurta dizmiştir?

A) 48       B) 50        C) 54         D) 60       E) 66

Bir yarışmada 3 kişiden oluşan jüri yarışmacılara evet 

yada hayır oyu vermektedir. 20 kişinin katıldığı bu ya-

rışmada bir yarışmacının başarılı olabilmesi için en az 

2 evet oyu alması gerekmektedir.

Jüri üyelerinin toplam 30 evet oyu kullandıkları bu 

yarışmada 8 yarışmacı başarılı olmuş ve hiçbir yarış-

macı 3 hayır oyu almamıştır. 

Buna göre kaç yarışmacı 3 evet oyu almıştır?

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

Bir balıkçı teknesi nehirde akıntı ile birlikte saatte 

16 km, akıntıya karşı saatte 8 km hızla gidebiliyor.

Akıntıya karşı teknesi ile gezinti yapmakta olan ba-

lıkçı saat 14:00 de farkında olmadan şapkasını suya 

düşürüyor. Saat 17:00 da durumun farkına varıp he-

men geri dönüp nehir boyunca teknesi ile hareket

ediyor. 

Buna göre şapkasını yakaladığında saat kaç olur?

A) 𝟏𝟗.𝟑𝟎 B) 𝟏𝟗.𝟒𝟓 C) 𝟐𝟎.𝟎𝟎 D) 𝟐𝟎.𝟑𝟎 E) 𝟐𝟎.𝟎𝟎

A ile B kentleri arasındaki yol üzerinde şekildeki gibi 

A dan 5 km uzaklıkta 𝐓𝟏 ve 𝐓𝟏 den 10 km uzaklıkta ise 

𝐓𝟐 acil yardım telefon kulübeleri bulunmaktadır.

Buna göre A dan B ye sabit bir hızla hareket eden bir 

aracın 𝐓𝟏 𝐯𝐞 𝐓𝟐 kulübelerine olan uzaklıkları toplamı-

nın zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıda-

kilerden hangisidir?

ZamanO

20

10

Uzaklık 

ZamanO

20

10

Uzaklık 

ZamanO

20

10

Uzaklık (km)

ZamanO

20

10

Uzaklık 

ZamanO

20

10

Uzaklık 

D)

C)

E)

B)A)
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