
1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8. 12.

Daha fazla test ve konu anlatımı için       matematikchi.net

C   A   E   E B   C   C   A

İki sayının toplamı a dır. Büyük sayı, küçüğünün iki 

katından b fazladır.

Buna göre küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
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Bir sınıftaki öğrencilerin yarısının 2 fazlası Ankara da 

ki çeşitli fakülteleri kazanıyorlar. Kalan öğrencilerin   

yarsısının 1 eksiği ise Ankara dışındaki fakülteleri 

kazanıyorlar. 

13 öğrenci hiçbir yeri kazanamadığına göre bu sınıfta 

kaç öğrenci vardır?

A) 52         B) 48         C) 44         D) 42          D) 36

Bir avcı köpeği bir tavşanı kovalıyor. Bu kovalama 

başladığında tavşan 60 sıçraması kadar öndedir. 

Tavşan 3 defa sıçradığında köpek 2 defa sıçrayabili-

yor. 

Köpeğin 3 sıçramada aldığı yol tavşanın 7 sıçramada 

aldığı yola eşit olduğuna göre köpek kaç sıçramada 

tavşanı yakalar?

Enes , Enis'in şimdiki yaşında iken Enis de

Ali'nin şimdiki yaşında idi. 

Üçünün iki yıl önceki yaş ortalaması 6 olduğuna göre  

Enis bugün kaç yaşındadır?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 D) 14

Bir toplulukta

* Erkeklere her 8 saatte bayanlara ise her 6 saatte 

1 adet vitamin hapı verilmektedir. 

* Erkeklerin vitamin hapı 0,8 gram iken bayanların 

vitamin hapı 1,2 gramdır.

Bu topluluğa 1 günde 120 gram ilaç 120 gram tablet 

olarak verilmiştir. 

Buna göre bu topluluk kaç kişidir?

A) 20         B) 27         C) 30         D) 32          D) 35

40 dakikada bir alarmı çalışan bir saat normal bir saate 

göre her saat 15 dakika ileri gidiyorsa bu saatin alarmı 

günde kaç defa fazla çalar?

A) 6 B) 8 C) 9          D) 10          D) 12

Bir trendeki yolcuların %96 sı ingilizce biliyordur. Yarı  

yolda ingilizce bilenlerin bir kısmı indiğinde kalan yol-

cuların %95 i ingilizce konuşuyor oluyor. 

Buna göre yarı yolda yolcuların yüzde kaçı inmiştir?

A) 20 B) 24 C) 30 D) 35           D) 40

Yerin 20 metre altında yaşayan bir yaratık her gece

5 metre yukarı 2 metre aşağı iniyor. İlk defa kaç gece 

sonra yer yüzüne ulaşır?

A) 4 B) 5 C) 6           D) 7            E) 8  
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Yürüyüş hızı dakikada 30 m olan bir bölük karınca-

nın başındaki bir haberci dakikada 90 m hızla karınca

kolunun sonuna kadar gidip hiç beklemeden geri 

dönüyor. 

Habercinin gidiş dönüşü 30 saniye sürdüğüne göre 

karınca kolunun uzunluğu kaç metredir?

A) 10         B) 15        C) 20         D) 25          E) 30

Bir manav aynı fiyatta 10 tane karpuz alıyor.

Bu karpuzlardan %25 kar elde edebilmesi için kaç 

tane karpuz satınca harcadığı parayı kazanır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 D) 12

Bir ülkede tüm ürünlere %20 zam yapılırken maaşlara 

%44 zam yapılıyor. 

Bu ülkede maaşlı çalışanların alım gücü  %  kaç art-

mıştır?

Terazisi %40 eksik tartan bir pazarcı %90 kar ile ürün

sattığını düşünüyor.

Pazarcının gerçek karı yüzde kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13           D) 14

Üç atın katıldığı bir at yarışında birinci at yarışı bitir-

diğinde ikinciden 24 m, üçüncüden 30 m önde bitiri-

yor. İkinci at yarışı bitiridiğinde üçüncüden 7 metre 

önde bitiriyor.

Buna göre yarış pisti kaç metredir? 

A)154         B) 160        C) 164        D) 168        D) 172

Şekilde B ye doğru aynı anda yola çıkan bir araba ve 

bir motorsiklet vardır.

Arabanın hızı saatte 2 km fazla, motorun hızı saatte 2 

km daha yavaş olsaydı araba motoru 1 saat önce 

yakalardı.

Buna göre iki aracın hızları farkı kaç km/sa tir?

48 km

Aronga ve Borango kasabalarından birbirlerine doğru 

yola çıkan iki araçtan hızlı olan karşılaştıktan 

4 saat sonra karşı kasabaya, yavaş olan ise karşılaş-

tıktan 9 saat sonra karşı kasabaya varıyor. 

Buna göre yavaş olan araç tüm yolu kaç saatte alır?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 D) 18

Saat

Hız

O

12

8

4 7 8

Bir hareketlinin hız zaman

grafiğinde, grafik ile x ekseni 

arasında kalan alan alınan 

yolu verir.

Yukarıda saat 00:00 da yola çıkan bisikletlinin yol za-

man grafiğinde görüldüğü gibi saat 08:00 da gideceği 

yere bisikletli varıyor.

Bu biskletli yolun %60 ını tamamladığında saat kaçtı?
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