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B   E   E   A C   A   D   E

Bir işi Ali ile Cem birlikte 6 günde, Cem ile Oya bir-

likte 8 günde, Oya ile Ali birlikte 4 günde bitirebili-

yorlar.

Buna göre bu işi  üçü beraber kaç günde bitirebi-

lirler? 

A) 
𝟒𝟖

𝟏𝟑
B) 

𝟒

𝟓
C) 3 D) 

𝟏𝟑

𝟐𝟒
E) 

𝟏𝟖

𝟓

Bir hastanede çalışan doktor Ahmet bey in erkek 

mesletaşlarının sayısı bayan meslektaşlarının sayı-

sının 3 katından 5 eksiktir.

Aynı hastanede çalışan doktor Oya hanım ın erkek 

meslektaşlarının sayısı bayan mesletaşlarının sayı-

sının 2 katından 7 fazladır.

Buna göre bu hastanede kaç doktor çalışmaktadır?

A) 28          B) 29          C) 30          D) 31          E) 32

Bir kursun düzenlediği kampanya şöyledir:

3 saat ücretli ders alana 5 saatlik ders verilecek. Üs-

telik 15 saat ücretli ders alana fazladan 2 saat ücret-

siz ders verilecek.

Bu kampanyadan yararlanan bir kursiyer toplamda 

135 saat ders görmüş ve 900 lira ücret ödemiş oldu-

ğuna göre ücretli ders saati kaç liradır?

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

Bir okuldaki öğrenciler okulun bahçesine (n-5) erli 

dizildiğinde (n-3) sıra oluşuyor.

Bu öğrenciler 1. sıraya 1 kişi, 2. sıraya 2 kişi şeklinde 

sıralandıklarında n. sıraya n kişi dizilebildiğine göre bu 

okulda kaç öğrenci vardır?

A) 120         B) 135         C) 150         D) 165         E) 180

Bir odada 1 den 100  e kadar numaralandı-

rılmış 100 adet lamba ve her lambanın kendi numa-

rası ile aynı numaralı bir açma kapama düğmesi var-

dır.

Tüm lambalar kapalı iken, 

* Önce çift numaralı düğmelere basılıyor.

* Sonra 3 ün katı numaralı düğmelere basılıyor.

* En son 5 in katı numaralı düğmelere basılıyor.

Son durumda kaç lamba açık vaziyette kalır?

A)49        B) 50         C) 51        D) 52        E) 53

Suat bir işin  
𝟏

𝟓
ini yaptıktan sonra 8 gün daha çalı-

şarak işin 
𝟏

𝟑
ünü tamamlamış oluyor. Suat ın işin geri 

kalan kısmını tamamlayabilmesi için kaç gün daha 

çalışması gerekir?

A) 24          B) 30          C) 36          D) 40          E) 45

İki işçi bir işi birlikte 6 günde bitirebilmektedir. Bu işi 1. 

işçinin tek başına a, 2. işçinin tek başına b günde 

bitirebildiği biliniyor.

a > 3b ise a aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 21          B) 22          C) 23          D) 24          E) 25

12 bilyeden 11 tanesinin herbiri 10 gram bir tanesi

11 gramdır. 

İki kefeli bir terazi ile en az kaç tartıda ağır olan bil-

yeyi bulabiliriz?

A) 2            B) 3            C) 4            D) 5            E) 6
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A, B, C  marka piller için aşağıdaki bilgiler veriliyor.

A marka piller 2 li, B marka piller 4 lü, C marka piller 

10 lu paketlerde satılıyor.

Bir paket A,B,C  pillerinin fiyat oranları

𝐏𝐚𝐤𝐞𝐭 𝐀

𝟑
=

𝐏𝐚𝐤𝐞𝐭 𝐁

𝟒
=

𝐏𝐚𝐤𝐞𝐭 𝐂

𝟖
Birer adet A,B,C pillerinin dayanma süreleri oranları

𝐒ü𝐫𝐞 𝐀

𝟒
=

𝐒ü𝐫𝐞 𝐁

𝟑
=

𝐒ü𝐫𝐞 𝐂

𝟐
Buna göre en ekonomikten en pahalıya olacak şekil-

de pil markalarının sıralaması nasıl olmalıdır?

A) B<A<C                  B) B<C<A                   C) A<C<B

D) A<B<C                E) C<A<B

Durgun suda 20 m/dk hız ile ilerleyebilen bir kişi

hızı 4 m/dk olan bir nehirde akıntıya karşı ilerler-

ken farkında olmadan şapkasını düşürüyor.

4 dk sonra şapkasının düştüğünü fark edip akıntı

ile ilerleyen şapkasını yakalamak için geri dönüyor.

Buna göre şapkasını suya düştükten kaç dakika 

sonra yakalar?

A) 4           B) 5           C) 6           D) 7           E) 8

Hızı 60 km/sa olan bir trenin boyu 120 metredir. Bu tren 

bir tüneli 72 saniyede geçiyor.

Buna göre tünelin boyu kaç metredir?

A) 960      B) 1000       C) 1080      D) 1200       E) 1380

Bir bakkal aldığı her koli yumurta için bir miktar 

eşantiyon yumurta alıyor.

Bu durumda maliyet %20 oranında düştüğüne göre, 

bakkal 4 koli için kaç adet eşantiyon yumurta almıştır?

(Her kolide 30 tane yumurta vardır.)

A) 12          B) 15           C) 24          D) 30            E) 36

Kilosu 35 liradan satılan 12 kilo yaş üzüm kuruyunca 

aynı karı elde etmek için kilosu 42 liradan satılıyor.

Buna göre 12 kilo olan bu üzüm kuruyunca kaç kilo 

kalmıştır?

A) 6          B) 7,5           C) 8          D) 9            E) 10

İki farklı model arabanın yakıt depoları aynı büyük-

lükte olmasına rağmen arabaların biri dolu depo ile 

720 km gidebilirken diğeri 600 km gidebiliyor.

Buna göre iki araba dolu depo ile yola çıktıktan kaç 

km sonra birisinde kalan yakıt diğerinde kalan yakıta 

oranı 
𝟒

𝟑
olur?

A) 360        B) 400       C) 450        D) 480         E) 540

Bir duvar saatinde akrep 4 cm, yelkovan 6 cm 

uzunluğundadır. 

1 saat lik geçen bir süre içinde yelkovanın tam orta-

sındaki bir nokta, akrebin ucundaki bir noktanın kaç 

katı kadar yol alır?

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

10.
1800 m

1200 m

2. Dünya savaşında bir sa-

vaş uçağının hızı ortalama 540 

km/sa dır.

Yerden havaya dik olarak 

ateşlenen bir uçak savar 

mermisinin hızı 900 m/sn dir.

Buna göre uçaksavar, yerden 1800 m yüksekte uçan 

ve uçaksavara 1200 m diküzdüşümü uzaklığında olan 

uçağı gördükten kaç saniye sonra ateş ederse uçağı 

vurur?

A) 2          B) 3          C) 4          D) 5          E) 6
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