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Bir işin yapılması için aynı özellikte eş makinalar sa-

tın alınmıştır. 

Makineler çalışmaya balşladıktan ve işin %75 i bittik-

ten sonra makinelerin 3 te 1 i arızalanıyor.

İşin planlanan zamanda yetiştirilmesi için makinele-

rin günlük çalışma süresi %20 arttırırken makinelerin 

çalışma hızlarını da yüzde kaç arttırmalıyız?

A) 10         B) 20          C) 25          D) 40          E) 50

30 saatte biten bir mutfak tüpü dolu iken x kg gel-

mektedir. Tüp 6 saat yandıktan sonra y kg gelmek-

tedir.

Buna göre boş tüpün ağırlığı kaç kg gelmektedir

A)4x-5y                    B) 4y-x                    C) 5y-x        

D) 5y-4x                    E) 5x-4y

Bir adam hamile olan eşine şu vaatte bulunur. 

* Oğlum olursa servetimin
𝟐

𝟑
ünü oğluma geri kalanını 

sana vereceğim.

* Kızım olursa servetimin
𝟏

𝟓
ini kızıma kalanını sana 

vereceğim.

Eşi doğum yapar, bir kızı ve bir oğlu olur. Bu durumda 

eşi servetinin kaçta kaçını alır?

A)
𝟐

𝟕
B) 

𝟏

𝟒
C) 

𝟒

𝟏𝟑
D) 

𝟐

𝟏𝟏
E) 

𝟓

𝟏𝟐

6 adet torbanın içinde sırası ile 5, 10, 15, 20, 25, 35 

adet bilye vardır. 

Bu torbaların 5 tanesini iki kişiye birinde diğerinin 3 

katı bilye olacak şekilde dağıtırsak kaçıncı torba eli-

mizde kalır?

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

Bir baba kızının 2 katı yaşta iken kızının doğmasına

12 yıl vardı. Kızı doğduğunda baba şu anki yaşının 
𝟑

𝟒
ü 

yaşındaydı.

Buna göre baba kaç yaşındadır?

A) 36        B) 40          C) 42         D) 44         E) 48

Bir tüccar elindeki bir çeşit ürünün %30 unu %30 kar ile 

%40 ını %40 zarar ile satıyor. Kalanının % kaç kar ile 

satarsa tüm satıştan %50 kar eder?

A) 75          B) 95         C) 120         D) 145         E) 190

Bir öğretmen 420 cevizi sınıftaki öğrencilere eşit sa-

yıda dağıtıyor. Eğer her öğrenciye birer ceviz eksik da-

ğıtılsaydı herkese öğrenci sayısı kadar ceviz düşecek-

ti.

Buna göre sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır?

A) 18        B) 19        C) 20        D) 21        E) 22

Testin 
Çözümü

Bir rafta yanyana ve arada boşluk kalmayacak şe-

kilde dizilmiş herbiri 4 cm kalınlığında 5 kitap vardır.   

Bu kitaplardan en soldakinin ön yüzünden en sağ-

dakinin arka yüzüne kitabın sayfalarını yiyerek iler-

leyen bir kurt en az kaç cm ilerlemiştir? 

A) 10           B) 11           C) 12           D) 14           E) 16
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a liraya b kg kolonya alınabiliyor. 

Kolonyaya %25 zam yapıldığında c liraya kaç kg kolon-

ya alınabilir?

𝐀)
𝟒𝐛

𝟓𝐜
𝐁)

𝟒(𝐛 + 𝐜)

𝟑𝐚
𝐂)
𝟒𝐛𝐜

𝟓𝐚

𝐃)
𝟒𝐛 + 𝟒𝐜

𝟓𝐚
𝐄)
𝟒𝐛𝐜

𝟓

Sütçü %20 kar ile sattığı süte, sütün %20 si kadar 

kendisine bir maliyeti olmayan su ekliyor. Buna göre 

yeni kar yüzdesi kaç olur?

A) 36          B) 40          C) 44          D) 50          E) 54

Bir malın satış fiyatına %2a indirim yapılsada maliyete  

göre hala %2a kar elde ediliyor. İndirimsiz satış fiyatı

malieyete göre %5a karlı bir fiyat ise a kaçtır?

A) 10         B) 12         C) 15         D) 20         E) 25

60 lt % 20 si alkol olan alkollü su ile 40 litre % 30 u 

alkol olan alkollü sudan oluşan iki karışımdan değişik 

miktarlarda alıp karıştırılıyor.

Oluşan bu karışım 50 litre ve % 22 alkol oranlı bir 

karışım oluyorsa ilk karışımdan kaç litre alınmıştır? 

A) 30         B) 35          C) 40          D) 45          E) 50

1 doların 5,4 lira olduğu bir zamanda bankadaki 100 

bin dolarını liraya çevirip bir arsaya yatırım yapan bir 

kişi 1 yıl sonra bu arsayı 720 bin liraya satıyor. 

Daha sonra yaptığı hesaplarda parasını dolar olarak 

tutup arsayı almasaydı karının %10 daha az olacağını

görüyor.

Buna göre bu bir yılda 1 dolar yüzde kaç değer kazan-

mıştır?

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

A daki araç B deki aracın iki katı hızdadır ve iki araç-

ta asfalt yolda hızlarını toprak yoladaki hızlarının iki 

katına çıkarıyorlar.

İlk karşılaşmaları B den 60 km uzakta ve C nin sağın-

da oluyorsa  A ve B arası kaç kilometredir?

A) 480         B) 100       C) 120       D) 140    E) 175

36 basamaklı bir yürüyen merdivenin 3 katı hızda 

hareket eden bir kişi yürüyen merdivenin basamak-

larını birer birer çıkıp iniyor.

Buna gör bu kişi toplam kaç adımda bu işi tamamla-

mıştır?

A) 45        B) 48        C) 54        D) 64       E) 81

120 metre uzunluğunda bir tren  240  metre uzunlu-

ğunda bir tünelden 108 km/sa hızla kaç saniyede ge-

çer?

A) 10           B) 11           C) 12           D) 15            E) 18

A BC

40 km toprak yol asfalt yol
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