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D   C   C   B A   E   E   A

Ali ve Can bir işi beraber 14 günde bitirebiliyorlar. 

İkisi 3 gün çalıştıktan sonra Can 4 günlüğüne işi bı-

rakıyor sonra tekrar beraber çalışıyorlar.

Böylece tüm iş 9 günde bitiyorsa Ali bu işi tek 

başına kaç günde bitirebilirdi?

A) 12         B) 15          C) 18          D) 24          E) 28

Bir inşaattaki 390 ton kumu taşımak için 2 seçenek 

vardır.

I- Her sefer için 30 lira alan ve 15 ton taşıyabilen 

kamyonet

II- Her sefer için 100 lira alan ve 70 ton taşıyabilen 

kamyon

Buna göre bu taşıma işlemi en ucuz kaç liraya yapı-

labilir?

A) 570        B) 580        C) 590        D) 600       E) 610

Bir çay fabrikası kilosu 12 lira olan 15 ton A türü, çay 

ile kilogramı 9 lira olan 20 ton B türü çayı karıştırmış-

tır. Elde ettiği harman çayı kilogramı 11 liradan sat-

mıştır. 

Buna göre harman çayın satışından elde edilen geli-

rin, çayların ayrı ayrı satılmasıyla elde edilecek gelir-

den kaç lira fazladır?

A) 24 000                  B) 25 000                   C) 28 000

D) 30 000                    E) 36 000

Bir markette sabunlarını üçerli ve ikişerli paketler 

halinde satılmaktadır. Üçlü paket içindeki sabunların 

birim fiyatı, ikili paket içindeki sabunların birim fiya-

tından % 10 ucuzdur.  

Bu marketteki üçlü paketin satış fiyatı, ikili paketin 

satış fiyatından 3,5 lira fazla olduğuna göre, ikili pake-

tin satış fiyatı kaç liradır?

A) 7            B) 8            C) 10            D) 12             E) 14

Kemal'e kaç yaşındasın diye sorulduğunda şöyle cevap 

verir:

Ben kardeşimin yaşındayken yaşlarımızın toplamı 19 du. 

Ayrıca kardeşim benim yaşıma geldiğinde benim yaşım 

22 olacak.

Buna göre Kemal bugün kaç yaşındadır?

A) 17        B) 18          C) 19         D) 20         E) 21

Aysel hanım, pazartesi günü 45 gram, salı günü 30 gram 

altın bozdurmuştur. Eğer pazartesi günü 30 gram, salı 

günü 45 gram altın bozdursaydı ilk duruma göre eline 60 

lira daha az geçecekti.

Buna göre altının salı günkü gram fiyatı pazartesi 

günküne göre kaç lira düşmüştür?

A) 4           B) 5           C) 6           D) 9           E) 15

Arif elindeki soruların 
𝟐

𝟕
sini günde 20 adet, kalanını da 

günde 30 adet çözerek 20 günde bitiriyor. 

Buna göre Arif toplam kaç soru çözmüştür?

A) 20        B) 25        C) 30        D) 35        E) 40

Bir üretim işini a, b, c makinaları beraber 15 dakika-

da, b, c, d makinaları beraber 18 dakikada, a ve d ma-

kinaları beraber 30 dakikada yapabiliyorsa bu işi a ma-

kinası tek başına kaç dakikada yapabilir?

A) 24           B) 28           C) 36           D) 40           E) 45
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Bir manavına aldığı limonların % 10 u çürümüş ka-

lanları alış fiyatının % 40 fazlasına satarsa kar oranı 

yüzde kaç olur.  

A) 36         B) 30         C) 32         D) 26         E) 28

Bir satıcının %x karla sattığı bir malda zarar etme-

mesi için satış fiyatından en çok yüzde kaç indirim 

yapmalıdır?

𝐀)
𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎 + 𝐱
𝐁)

𝟏𝟎𝟎 + 𝐱

𝟏𝟎𝟎
𝐂)

𝟏𝟎𝟎𝐱

𝟏𝟎𝟎 + 𝐱

𝐃)
𝟏𝟎𝟎 + 𝐱

𝟏𝟎𝟎𝐱
𝐄)
𝟏𝟎𝟎 + 𝐱

𝐱

20 sorudan oluşan bir sınavda her doğru 3 puan, her 

yanlış -1 puan ve boş bırakılan soruların etkisi olma-

maktadır. Buna göre bu sınava giren öğrencilerin hep-

si farklı bir puan alıyorsa bu sınava en çok kaç öğrenci

girmiş olabilir?

A) 81         B) 80         C) 79         D) 78         E) 77

Bir fırında ekmeğe %44 zam yapılıyor. Bu fırından 

ekmek alan Ayşe teyzenin emekli maaşına ise o sene 

6 ayda bir olmak üzere iki defa %x zam yapılıyor.

Ayşe teyzenin o sene sonunda ekmeğe harcadığı pa-

ranın maaşına oranının değişmemesi için maaşına 6 

ayda bir yapılan zam yüzde kaç olmalıdır?

A) 10          B) 15          C) 20           D) 25          E) 40

Bir işveren işçisiyle yıllık 5000 lira ve bir bilgisayar 

karşılığında anlaşıyor. İşçi 8 ay sonra işten ayrıldı-

ğında 3000 lira ve bir bilgisayar alıyor.

Buna göre işçinin aylık maaşı bilgisayar fiyatının 

yüzde kaçıdır?

A) 50        B) 75         C) 100         D) 150         E) 200

Su oranı % 25 olan 40 litrelik alkol su karışımına ne 

kadar saf su katalım ki, yeni karışımın 
𝟏

𝟑
ü alındığın-

da kalanın % 40 ı alkol olsun.

A) 25         B) 30          C) 35          D) 40          E) 45

Saatteki hızı 42 km/sa olan bir tren kendisi ile aynı 

yönde 6 km/sa hız ile koşan bir koşucunun yanından 

20 saniyede geçiyorsa bu tren kaç metredir?

A) 160      B) 180       C) 200      D) 240       E) 300

A şehrinden B şehrine 60 km/sa hız 5 saatte varan 

minibüs dönüşte kaç km/sa hız ile dönmelidir ki or-

talama hızı saatte 80 km olsun?

A) 100        B) 105       C) 110      D) 120         E) 135
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