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ÖN SÖZ
Sevgili Öğrenciler,

Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı seviyesini 

yükseltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla kitaplarımı-

zı oluşturarak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim prog-

ramlarındaki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm kazanım-

lara kitaplarımızda yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanım dışına asla çıkmıyoruz. Testleri mantık, mu-

hakeme, analiz, sentez gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan bu tip sorularla 

öğrencilerimizin analitik düşünerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaçlıyoruz. Sorular ha-

zırlanırken PISA ve TIMSS sorularını örnek alıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, 

uygulama, kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Serisi” 

öğrencilerimizi bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan bu testler 

sayesinde başarı basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Son Viraj Yayınları olarak bu sınavda en iyi dereceyi elde etmeniz için  adlı ürünle karşınıza 
çıkıyoruz. Eserimizdeki testler ünite değerlendirme sınavı tarzında hazırlanmıştır. Bu sayede ünitelerin 
her bir kazanımına yer verilmiştir. Soruların tamamı MEB’in yayınladığı örnek sorulara ve LGS sorula-

rına göre hazırlanmıştır.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda rehberlik 

yapmaktan onur duyuyoruz. 
Selim AKGÜL

Genel Yayın Yönetmeni
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6. Sınıf Matematik 3

1. Bir çikolata fabrikasında üretim yapan Hüseyin 
Bey ürettiği çikolataların bozulmaması için üreti-
len çikolataları soğuk hava deposuna koymaya 
karar veriyor.

1. depo 2. depo

1. Depo: İçerisinde 4 tane kutu olan 64 tane koli 
almaktadır.

2. Depo: İçerisinde 5 tane kutu olan 25 tane koli 
almaktadır.

1. depoda kutuların içinde 8 adet çikolata, 2. de-
poda bulunan kutularının içinde 5 adet çikolata 
vardır.

Buna göre Hüseyin Bey’in 1. depoya koyduğu 
çikolata sayısı ile 2. depoya koyduğu çikolata 
sayısının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 210 + 54 B) 211 + 53

C) 211 + 54 D) 24 + 511

2.  

Yukarıda verilen hesap makinesinin ekranına 
toplam 10 basamaklı sayı sığmaktadır. Hesap 
makinesinde olan 10x tuşuna basıldıktan sonra 
girilen sayı, “10 sayısı üssü girilen sayı” şeklinde 
hesap yapmaktadır. Hesap makinesinde yapılan 
işlemlerin sıralaması aşağıdaki gibidir.

10x

10x

9 + 10x

5–3=

Buna göre yukarıda yapılan işlemlerin sonu-
cu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100099000 B) 1000099000

C) 1000090000 D) 100009900

Doğal Sayılarla İşlemler
1. 1.

3. 

Tek parça

…

Yukarıda verilen tek parça kağıt her adımda ikiye katlanarak kesiliyor, kesilen kağıtlar üst üste koyularak tekrar 
katlanarak kesiliyor. Bu işlem 256 adet kâğıt elde edene kadar devam ediyor.

Buna göre 256 parça kağıt olana kadar devam eden bu işlemde makasla yapılan kesim sayısı kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 8 D) 16
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4. 1. Soru: 15 : 5 + 4·2 – 7 : 7

2. soru: (75 : 25 + 15 – 2·8)·3 – 22

Aslı Öğretmen 6-A sınıfında işlem önceliği konu-
sunu işledikten sonra tahtaya yukarıdaki soruları 
yazıyor. Derse geç gelen Kerem sınıfa girdiğinde 
Aslı Öğretmenin tahtaya yazdığı soruları defteri-
ne yazarak işlemlerde öncelik gözetmeden soru-
ları soldan sağa giderek çözmüştür.

Bulduğu 1. sorunun cevabını öğretmenine söyle-
miş ve öğretmeni sonucun 9 eksiğini bulduğunu 
söylemiştir.

Buna göre Kerem 2. sorunun çözümünü 1. 
soruyu çözdüğü gibi çözdüğünde bulduğu 
sonuç ile Aslı Öğretmen’in istediği sonucun 
farkı kaçtır? 

A) 378 B) 380 C) 384 D) 390

5. Bir bakkal, toptancısından deterjan alıp satacak-
tır. Toptancısından alacağı 60 tane deterjanın ta-
nesi 37 ¨’dir. 60 x 37 işleminin sonucunu hesap 
makinesi ile hesaplamak istiyor. Fakat makine-
sinin üzerindeki çift rakamları gösteren tuşların 
çalışmadığını ve aynı rakamı birden fazla yaza-
madığını fark ediyor.

Buna göre bakkal aşağıdaki ortak çarpan pa-
rantezine alınan işlemlerden hangisini kulla-
nırsa işlemi hesap makinesi ile hesaplayabilir?

 I. (59 + 1)·37

 II. (57 + 3)·37

 III. (55 + 5)·37

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve II. D) II ve III.

6.  

6 m

2 m

Meryem Hanım evinin salonuna yukarıdaki 6 m x 2 m ebatındaki halıdan alıyor.

Aldığı bu halının yetersiz geldiğini görünce 4 m x 2 m ebatında bir halı daha alıyor ve önceki halının yanına 
şekildeki gibi koyuyor.

6 m 4 m

2 m

Buna göre Meryem Hanım’ın son durumda halıların kapladığı alanı ortak çarpan parantezine alma özel-
liğini kullanarak yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2·(6 + 4) = 2·6 + 2·4  B) 2·(4 + 2) = 2·4 + 2·2

C) 4·(6 + 4) = 4·6 + 4·4  D) 6·(2 + 4) = 6·2 + 6·4
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7. 240 ▲ 6 ■ 5 ● 9

Yukarıda verilen işlemdeki ▲ , ■ ve ● sembolleri 
birer işlemi temsil etmektedir.

Levent Öğretmen her öğrencisine yukarıdaki 
sembollere +, -, x, : işlemlerini yazarak bir sonuç 
bulmalarını istiyor.

Sınıftaki öğrencilerden üç kişi ▲ , ■ ve ● sembol-
lerine tablodaki gibi işlemler yazarak sonuçlarını 
buluyorlar.

▲ ■ ●

Ersin + – x

Ersan : x –

Erdinç : + –

Buna göre I, II, III öğrencilerin buldukları so-
nuçlar aşağıdakilerden hangisidir?

I II III

A) 200 200 5

B) 200 191 15

C) 201 191 36

D) 201 191 5

8. İş çıkışında lokantaya giderek yemek yiyen altı 
arkadaş hesabı eşit şekilde paylaşarak ödemeye 
karar vermiştir.

1 Porsiyon iskender 40 TL

1 Ayran 4 TL

MENÜ

Yemeklerini yedikten sonra aralarında bulunan 
iki arkadaş cüzdanlarını unuttuklarını söyleyerek 
kendilerine düşen kısmı arkadaşlarının ödemele-
rini istemiştir.

Buna göre diğer dört arkadaş kasada kaçar ¨ 
fazla hesap ödemişlerdir?

A) 11 B) 16 C) 22 D) 44

9. 13 = 1 = 12

13 + 23  = 9 = (1 + 2)2

13 + 23 + 33 = 36 = (1 + 2 + 3)2

verilen eşitliklerde ki kurala göre,

 13 + 23 + 33 + . . . + 103 

işleminin sonucu kaçtır?

A) 55 B) 225

C) 2025 D) 3025

10. 6·(13 – 4) = 6·13 – 6·4

5·(10 – 3) = 5·10 – 5·3

4·(19 – 2) = 4·19 – 4·2

Yukarıda çarpma işleminin çıkarma işlemi üzeri-
ne dağılma özelliği verilmiştir.

Buna göre yukarıdaki işlemlerin modelleri 
aşağıdaki modellerle eşleştirildiğinde hangi 
seçenekteki model açıkta kalır?

A)

Kalan
kısım

Kesilen
kısım

6

4

13

B)

Kalan
kısım

3

5 Kesilen
kısım

10

C)

Kalan
kısım

4

2

Kesilen
kısım

19

D)

Kalan
kısım

Kesilen
kısım6

4

11
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2.

1. Bir hava yolu şirketi İstanbul Havalimanından kal-
kacak dış hatlar uçuşları için planlama yapmak-
tadır. Farklı ülkelere gidecek olan dört uçak üçer 
dakika arayla İstanbul Havalimanından kalkış 
yapacaktır. Bu dört uçağın kalktıktan sonra gide-
cekleri ülkenin havalimanına inişine kadar geçen 
süreler şu şekildedir;

A uçağı : 53 dakika
B uçağı : 27 dakika
C uçağı : 34 dakika
D uçağı : 43 dakika

Bu dört uçağın İstanbul Havalimanından kalkış 
sıraları B, A, C, D şeklinde olduğu biliniyor.

Buna göre hangi iki uçak aynı anda iniş ya-
par?

A) C – D B) A – B

C) C – B D) A – D

2. 

43 – 24 : 4 x 50 + 32 43 – 24 : 4 x 50 + 32

Arda Kerem

Şeyda Öğretmen 6–D sınıfına matematik sınavı 
yapmıştır. Sınavda sorduğu sorulardan birini, 
Arda işlem önceliğine dikkat ederek çözmüştür. 
Kerem ise derste öğrendiği işlem önceliğini yan-
lış hatırlamış ve toplama – çıkarma işlemlerini 
çapma – bölme işlemlerinden önce yapmıştır.

Buna göre Arda ve Kerem’in bulduğu sonuç-
ların farkı kaçtır?

A) 41 B) 45 C) 51 D) 55

3. 35 : 7 + 5 . 2 - 8

Yukarıda verilen işlemlerde parantez, iki sayıyı 
içine alacak şekilde kullanılmak isteniyor.

Örneğin: 

35 : 7 + 5 . 2 - 8

(35 : 7) + 5 . 2 - 8

şeklinde olacaktır.

Buna göre kulanılacak olan parantezin hangi 
iki sayıyı içine alması durumunda sonuç, pa-
rantez kullanmadan çıkacak olan sonuçtan 32 
eksik olur?

A) 2 ile 8’i B) 5 ile 2’yi

C) 5 ile 7’yi D) 7 ile 35’i

4. 

Ev

Okul
I

II
IV

III

Sinema

Betül, cuma günü okuldan çıktıktan sonra sine-
maya gitmeye karar vemiştir. 

Ev, okul ve sinema arası olan yolların mesa-
feleri;

 I. 7 – 2 · 3 + 70

 II. 5 + 22 – 61

 III. 4 · 5 – 32 – 23

 IV. (22 + 3 · 5) – 24 – 50

şeklindedir.

Buna göre cuma günü sinemadan çıkınca en 
kısa yoldan eve gitmek isteyen Betül hangi 
yolları seçer?

A) I – IV B) I – III

C) II – IV D) II – III
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5. Elif ve Ebru matematik dersi için bir ödev hazır-
layacaktır. Kırtasiyeye gidip ödev için iki adet fon 
kartonu alacaklarını ve bu kartonların uzun ke-
narlarının birbirine eşit olacağını, kartonları uzun 
kenarlarından birleştirdiklerinde de bir kare elde 
etmeleri gerektiğini söylemişlerdir.

Kırtasiyeci Elif ve Ebru’nun söylediklerini not alır-
ken elindeki kağıda şu çizimleri yapmıştır.

▲ cm

■ cm

● cm

▲ cm

▲ cm

▲ cm

Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi kır-
tasiyecinin Elif ve Ebru’ya vereceği fon kar-
tonlarının alanları toplamı olamaz?

A) 12 · ( 5 + 7 ) B) 10 · 4 + 10 · 6

C) 9 · ( 6 + 3 ) D) 13 · 9 + 13 · 3

6. Doğal sayılarda tanımlanan bir işlem “▲” sembo-
lü ile gösteriliyor.

Bu işleme göre a ▲ b;

 a = b ise 
b
a

 a < b ise ba

 a > b ise ab

olarak hesaplanıyor.

Örneğin;

 (3 ▲ 3) ▲ 2 = 3
3   ▲ 2 = 1 ▲ 2 = 21 = 2’dir.

Buna göre;

2 5 1 25T T T` j; E   işleminin sonucu kaçtır?

A) 625 B) 25 C) 5 D) 1

7. Bir manav sebze meyve halinden muzun 5 tane-
sini 10 TL’ye alıyor. 

Dükkanında 3 tanesini 9 TL’ye sattığı muzlar-
dan 60 TL kazandığına göre bu manav sebze 
meyve halinden kaç adet muz almıştır?

A) 30 B) 45 C) 60 D) 90

8.  

4 8

256

2 4

2

                                                     

Yukarıdaki şekilde sayılar belli bir kurala göre 
elde edilmiştir.

Buna göre ? yerine gelmesi gereken sayı kaç-
tır?

A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

9. Tadımuhteşem Pastanesi’nde her gün sade, ka-
kaolu ve meyveli olmak üzere 3 çeşit kurabiye 
yapılmaktadır. Kurabiyeler özdeş olup bir tepsiye 
16 adet kurabiye sığmaktadır. Üç ayrı fırında pi-
şirilen kurabiyelerden;

Sade olanlar 8 dakikada,

Kakaolu olanlar 10 dakikada,

Meyveli olanlar 12 dakikada

pişmektedir.

Bu üç fırının her birinde ikişer saat kurabiye 
pişirildiğine göre sade kurabiye sayısı, kaka-
olu ve meyveli kurabiye sayılarının toplamın-
dan kaç eksiktir?

A) 112 B) 122 C) 134 D) 140
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10.  

Gri

Mavi

Yeşil

                         

Yukarıdaki hedef tahtasına atış yaparak oyun oy-
nayan dört arkadaş oyunun kurallarını şu şekilde 
oluşturmuşlardır.

  •  Yeşil alana yapılacak her isabetli atış, atış 
yapan kişiye 10 puan kazandırır, diğer oyun-
culara 2’şer puan kaybettirir.

  •  Mavi alana yapılan atışlar atış yapan kişiye 3 
puan kazandırır.

  •  Gri alana yapılan atışlar atış yapan kişiye 1 
puan kaybettirir.

Oyunculardan her biri dörder atış yapmıştır. Ve 
hepsi hedef tahtasına isabet etmiştir. Atışlarının 
isabet ettiği alanlarla ilgili,

Ahmet: 2 yeşil, 1 mavi, 1 gri

Kerem : 1 yeşil, 2 mavi, 1 gri

Göktuğ :1 yeşil, 3 mavi

Mert : 2 yeşil, 2 gri

olduğu biliniyorsa oyunu hangi oyuncu ka-
zanmıştır?

A) Ahmet B) Kerem

C) Göktuğ D) Mert 

11. Tablo: Yiyecekler

Kodu Fiyatı
Tavuk döner 11 3¨

Et döner 23 5¨

Hamburger 35 4¨

Tablo: İçecekler

Kodu Fiyatı
Ayran 53 2¨

Soda 45 3¨

Yiyecek ve içecek menüleri yukarıdaki gibi olan 
bir otomattan yemek yiyecek olan 3 arkadaş ne 
yiyeceklerini ve içeceklerini otomatın tuşları ile 
belirleyeceklerdir.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
★ ▲ ■

Örneğin 1 tavuk döner 2 ayranın kodu 11 ■ 2 ★ 53 
şeklindedir.

Üç arkadaşın siparişlerinin kodları;

 I. 11 ■ 2 ★ 45

 II. 2 ★ 23 ■ 3 ★ 53

 III. 35 ■ 45

şeklindedir.

Buna göre bu üç arkadaş toplam kaç ¨ öde-
mişlerdir?

A) 16 B) 23 C) 32 D) 38
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2.3.
Çarpanlar ve Katlar

 

1 m2

1. Elinde 37 tane 1 metrekarelik fayans 
bulunan Mesut usta, Bu fayansların 3 
tanesini kullanmamak koşuluyla aşa-
ğıdaki A, B, C ve D zeminlerini kap-
lamak istiyor.

A4 
m

10 m

B5 
m

7 m

C6 
m

6 m

D6 
m

5 m

Buna göre Mesut Usta elinde bulunan fayans 
miktarı ile A, B, C ve D zeminlerinden hangisi-
ni döşeyebilir?

A) A B) B C) C D) D

2. Pamuklar mahallesinde bina yapılırken, belediye 
bina yapacak olan kişilerin arsa durumlarına göre 
daire sayısını belirleyip kat sayısına müdahale 
etmemektedir.

Örneğin; 40 daire yapabilirsiniz dediği kişiler kat 
sayısını kendileri belirlemektedir.

10 katlı her katta 4 daire

8 katlı her katta 5 daire

şeklinde olabilir.

Müteahhit İsa Bey belediyeye müracaat ederek 
arsasına 36 daire yapılabilir ruhsatını almıştır.

Buna göre İsa Bey inşa edeceği binanın pla-
nına hangisi uygularsa  belediyenin vermiş 
olduğu ruhsata uygun olur?

A) 8 katlı her katta 5 daire

B) 7 katlı her katta 6 daire

C) 12 katlı her katta 4 daire

D) 9 katlı her katta 4 daire

6. raf

5. raf

4. raf

3. raf

2. raf

1. raf

3. Kütüphaneci Rıfat Bey 
elindeki kitapları şekil-
deki gibi en fazla 100 
tane kitap alan raflara 
aşağıdaki kurala göre 
dizecektir.

1. rafa dizdiği kitap sayısı ile 1 sayısının çarpımı

2. rafa dizdiği kitap sayısı ile 2 sayısının çarpımı

3. rafa dizdiği kitap sayısı ile 3 sayısının çarpımı

h

birbirine eşit olacaktır.

Buna göre 147 tane kitabı bu 6 tane rafa yuka-
rıdaki kurala uygun bir şekilde dizen Rıfat Bey 
4. rafa kaç kitap dizmiştir?

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

4. a  : a sayısı 3 ile tam bölünen sayılardır.

b  : b sayısı 4 ile tam bölünen sayılardır.

benzer şekilde çokgenlerin kenar sayısı içindeki 
sayıyı tam bölmektedir.

Buna göre,

x
 x’in alabileceği en büyük üç basamaklı 

çift sayı A,

y 
 y’nin alabileceği en küçük iki basamaklı 

çift sayı B’dir.

Buna göre A + B toplamı kaçtır?

A) 1002 B) 1005

C) 1007 D) 1010
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5.  

74

I II III IV

76 90 180

Doğru cevap 
40 dakika ise

Doğru cevap 
60 dakika ise

İki zilden birisi 20 dakikada bir diğeri 30 dakikada bir 
çalmaktadır. İkisi aynı anda çaldıktan en az kaç 
dakika sonra tekrar aynı anda çalarlar.

45 ile 30 un ortak çarpanlarının en 
küçüğü kaçtır?

Mevcudu 70 ile 80 kişi arasında olan bir 
sınıftaki öğrenciler üçerli ve beşerli olarak 
gruplandırıldığında her defasında 1 öğrenci 
dışarıda kalıyorsa sınıf mevcudu kaçtır?

Yukarıda verilen düzenekte kutuların içindeki işlemleri yapıp yönlendirmeleri doğru takip eden biri kaç 
numaralı çıkışa ulaşır?

A) I B) II C) III D) IV

6. Şeyma Öğretmen, öğrencilerine tahtaya yazdığı 
ipuçları ile istenen sayıyı bulmalarını istiyor.

  • Üç basamaklı rakamları farklıdır.

  • 5 ile tam bölünür.

  • 3 ile tam bölünür.

  • Çift sayıdır.

Buna göre Şeyma Öğretmen’in tahtaya yazdı-
ğı ipuçları ile öğrencilerin bulacağı en büyük 
sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?

A) 840 B) 870

C) 900 D) 980

7.  ★ –  ■ · ▲

Yukarıda verilen işlemlerdeki şekiller aşağıda ta-
nımlanmıştır.

■ : 70 sayısının asal çarpanlarının toplamı

▲ : 56 sayısının doğal sayı çarpanlarının adedi

★ : 1’den 30’a kadar olan asal sayıların toplamı

Burada ■, ▲ ve ★ şekillerinin değerini bulduktan 
sonra yukarıdaki işleme yazılıyor.

Buna göre yazılan sayıların belirtilen işlemler 
ile sonucu kaçtır?

A) 17 B) 23 C) 38 D) 43
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8. 
Giriş

A
B
C

x
y
z

Çarpanlarının
adedi = b

Asal çarpanlarının
toplamı = a

I II

(a, b)

Yukarıda verilen düzenekte giriş kısmından atı-
lan sayının asal çarpanları ile çarpanların adedi 
bulunuyor.

Bulunan asal çarpanlarının toplamı I. kısımdan, 
çarpanlarının adedi ise II. kısımdan çıkmaktadır. 
Düzenekten çıktıktan sonra (a, b) şeklinde yazı-
larak atılan sayının kodunu oluşturuyorlar.

Buna göre kodu (14, 8) olan sayı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 60 B) 70 C) 80 D) 90

9.  
A

Mavi Yeşil Sarı

2 
ile

 k
al

an
sı

z 
bö

lü
nü

yo
rs

a

5 ile kalansız 

bölünüyorsa

3 
ile

 k
al

an
sı

z 
bö

lü
nü

yo
rs

a

Yukarıdaki düzeneğe girilen A sayısı 2 ile kalan-
sız bölünüyorsa mavi ışık, 3 ile kalansız bölünü-
yorsa yeşil ışık, 5 ile kalansız bölünüyorsa sarı 
ışık yanmaktadır.  Işıkların üçü aynı anda yandı-
ğında zil çalmaktadır.

Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi A ye-
rine yazılırsa zil çalar?

A) 360 B) 435 C) 460 D) 560

10. I. Çift doğal sayılar 2 ile tam bölünür.

 II. Bir doğal sayının rakamları toplamı 3 ve 3’ün 
katı ise bu sayı 3 ile tam bölünür.

 III. 2 ve 3’e kalansız bölünebilen doğal sayılar 6 
ile tam bölünür.

 IV. 3’e bölünebilen her doğal sayı aynı zamanda 
9’a da tam bölünür.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

11. 21 cm

7 cm

7 cm

21 cm

14 cm

7 cm

…

…

…

Yukarıdaki kare zemin iki çeşit parke ile döşene-
cektir. 

Birinci sıra sarı parke

İkinci sıra kırmızı parke

Üçüncü sıra sarı parke

h

şeklinde döşenecektir.

Hakkı Usta parkeleri döşerken parkeleri kır-
madan ekleme yapmadan üst üste getirme-
den kare zemini elindeki parkelerle döşediği-
ne göre en az kaç tane parke kullanmıştır?

A) 10 B) 15 C) 18 D) 21
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4.

1. “Doğal sayıların çarpanları ve katlarını belirler.” kazanımını dersinde işleyen Aylin öğretmen bir sayının çapan-
larını bulurken birim karelerle alanları aynı olan farklı dikdörtgenler oluşturma etkinliği yaptırmıştır.

Örneğin;

Alanı 12 br2 olan dikdörtgenler oluşturalım.

  

6

42 · 6 = 12 br2

3 · 4 = 12 br2

2

312

1 · 12 = 12 br21 1

1

 

12 sayısının çarpanları; 1, 2, 3, 4, 6, 12’dir.

Buna göre, aşağıdaki alanlardan hangisine sahip olan bir dikdörtgen ile aynı alanı olan en çok sayıda 
dikdörtgen oluşturulabilir?

A) 20 br2 B) 35 br2 C) 40 br2 D) 45 br2

2. 

2019OCAK  

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Kübra bir spor salonuna üye olup bazı günler 
yüzmeye bazı günler ise buz patenine gidecektir. 
Ocak ayında asal sayı olan günlerde yüzmeye 
gitmeye karar veren Kübra hasta olmamak için 
yüzmeye gideceği gün ve yüzmeden bir önceki 
ile bir sonraki günler buz patenine gitmeyecektir.

Buna göre Ocak ayında Kübra en fazla kaç 
gün buz patenine gidebilir?

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

3. 

51 cm

119 cm

Şule Hanım, mutfağındaki tezgah ile dolap ara-
sında kalan duvara fayans döşetecektir. Fayans-
ların hiç kesilmeden döşenmesini istediği için 
mümkün olan en büyük kare modeli seçecektir. 
6. sınıf öğrencisi olan kızı Şevval annesine: “Du-
varın kısa kenarı ile uzun kenarını ortak bölen en 
büyük sayı, seçeceğin fayansın bir kenarının 
uzunluğu olmalıdır.” diyerek yardımcı olmuştur.

Buna göre Şule Hanım yapı marketten aşağı-
daki fayanslardan hangisini almalıdır?

A)

3 cm

3

B)

5 cm

3

C)

11 cm

3

D)

17 cm

3
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4.  2 3 4 5 6 9 10

Bilge ve Pınar bölünebilme kuralları konusunu 
pekiştirebilmek için bir oyun hazırlamışlardır. 
Oyunun kuralları şu şekildedir;

– Oyun en az 2 kişiyle oynanır.

–  1’den 100’e kadar sayıların yazılı olduğu da-
ire şeklindeki taşlar bulunan torbadan oyun-
cular en fazla 1 tane olacak şekilde sırayla 
taş alır. Aldıkları taşın üzerindeki sayının 2, 
3, 4, 5, 6, 9 ve 10 sayılarına bölünebilme 
durumunu kontrol eder ve ellerinde bulunan 
hazneli taş biriktirme kutusunda sayının bö-
lünebildiği en büyük sayının olduğu hazneye 
taşını bırakır. Haznelere en çok “5 taş sığ-
maktadır ve herhangi bir hazneyi ilk dolduran 
oyunu kazanır.

Örneğin; 30 sayısı; 2, 3, 5, 6 ve 10’a kalansız  
bölünür. Oyundaki haznelerde yer alan sayılar-
dan 30 sayısını bölen en büyük sayı 10 olduğun-
dan 30 numaralı taş 10 haznesine bırakılır.

Oynama sırası Bilge, Pınar, Beyza ve Behiye 
oyunu oynadıklarında torbadan aldıkları taşlar 
şunlardır.

Bilge : 15, 16, 80, 50, 24, 75, 10

Pınar: 12, 8, 42, 88, 96, 52, 49

Beyza: 7, 13, 43, 71, 84, 18, 90

Behiye: 51, 33, 69, 14, 21, 20, 57

Buna göre oyunu kazanan kimdir?

A) Behiye B) Pınar

C) Bilge D) Beyza

5. Aslı ile Hande her sabah aynı duraktan otobüse 
biniyorlar. Hande’nin durağa Aslı’dan daha erken 
gelip sıraya girdiği bir sabah Hande’nin önündeki 
kişi sayısı 3 ile, arkasındaki kişi sayısı 6 ile kalan-
sız bölünmekte, Aslı’nın ise önündeki kişi sayısı 
6 ile arkasındaki kişi sayısı 3 ile kalansız bölün-
mektedir.

Buna göre Aslı ile Hande arasında en az kaç 
kişi vardır?

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

6. “Kriptoloji bir matematik ve şifre bilimidir. Elektro-
nik ortamda çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sis-
teme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlikli 
bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın 
deşifresiyle uğraşır. 

Asal sayılar özellikle İnternet üzerinden yapılan 
işlemlerin güvenli bir şekilde yürümesine olanak 
tanıyan şifreleme tekniklerinin geliştirilmesi için 
kullanılır.”

Bir İnternet sitesinde yukarıdaki metni okuyan 
Hanne, şifreleme konusuna merak duymuş ve bir 
şifreleme sistemi oluşturmuştur. Dört haneli bir 
şifre oluşturmak için iki basamaklı bir asal sayı 
seçip 1 ekliyor ve yeni sayının en küçük iki asal 
çarpanının çarpımını bu sayının sağına yazıyor.

Örneğin;

 4 3 2 2  şifresi; 

43 asal sayısı seçilir, 43 + 1 = 44 olur. 
 44 = 22 · 11

olduğundan asal çarpanları 2 ve 11’dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hanne’nin 
şifreleme sistemine uymayan bir sayıdır?

A) 3738 B) 5152 C) 7910 D) 9714
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7. 

3 5

15

7 14

14

4 6

12

6 15

Yukarıdaki üçgenlerin köşelerinde yazan sayılar 
arasında bir bağıntı vardır.

Bu bağıntıya göre ? yerine gelmesi gereken 
sayı kaçtır?

A) 12 B) 18 C) 20 D) 30

8. 15 katlı bir apartmanın her katında 4 daire bulun-
maktadır. Daire numaraları 1’den başlayıp birer 
artmaktadır. Her gün bu apartmana süt ve ekmek 
getiren Ali 10 gün boyunca daire numarası 2 ile 
bölünenlere her gün 2 şişe süt, 3 ile bölünenlere 
her gün 1 ekmek vermiştir. Hem süt hem de ek-
mek verdiği dairelere her gün 5 tane de yumurta 
vermektedir.

Buna göre 10 günde getirdiği ekmek ve süt 
sayısı yumurta sayısından kaç fazladır?

A) 100 B) 150 C) 200 D) 300

9.  
A

B C

D E

F G

                     

İrem, yukarıdaki çarpan ağacında A sayısını he-
saplayacaktır. Sayıların çarpımı bir üstteki sayıyı 
vermektedir.

Harflere karşılık yazacağı sayılarla ilgili şunlar 
bilinmektedir;

– Harflerin her biri farklı bir sayıdır.

– D, F ve G için en küçük asal sayıları seçmiş-
tir.

– B asal bir sayıdır.

Buna göre A sayısının en küçük değeri kaçtır?

A) 210 B) 120 C) 30 D) 24 

10. • Bakkal Murat Bey hacimleri 72 lt ve 64 lt olan ayçiçek ve mısır yağlarını özdeş ve en az 
sayıda şişelere doldurarak satacaktır. 

Buna göre bakkal Murat Bey kaç litrelik şişeler kullanmalıdır?

• Bal üretip satan Mesut Bey 10 kg çam balı ile 16 kg çiçek balı üretmiştir. 

Ürettiği bu balları eşit ağırlıklı toplam 13 tane pakete koyduğuna göre paketler 
kaç kg bal alır?

50 metre ipek kumaş 45 metre Hint kumaşı

• Terzi Sadullah Usta yukarıda verilen iki kumaş çeşidini eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde en az 
sayıda parçalara ayırıyor. Parçaların uzunlukları kaç metredir?

Yukarıda verilen üç sorunun cevapları aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8, 2, 5 B) 7, 2, 5 C) 8, 2, 4 D) 8, 1, 5
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1. Emircan kodlama dersinde öğrendiği bilgilerle bir 
program yazıyor. Bu program en az iki sayının 
istenilen kadar katlarını hesaplayıp kümelere yer-
leştiriyor. Ortak olan katlarını ise kümelerin ortak 
elemanı olarak belirliyor.

Örneğin;

2 sayısının 20’ye kadar olan katları : 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20

3 sayısının 20’ye kadar olan katları : 3, 6, 9, 12, 
15, 18

2 ve 3 sayılarının ortak katları : 6, 12, 18

 A B

• 2

• 16

• 4

• 20

• 8

• 10

• 14

• 6

• 12

• 18

• 3

• 9

• 15

Buna göre, programa girdiği sayıların 30’dan 
küçük katlarını hesaplayan Emircan aşağıda-
ki sayı çiftlerinden hangisini seçerse kesişim 
kümesinin eleman sayısı daha az olur?

A) 2 ve 5 B) 3 ve 5

C) 3 ve 4 D) 2 ve 7

2. Elif, Zeynep, Burcu ve Deniz bir oyun oynamak-
tadır. Oynadıkları oyun şöyledir;

–  Herkes bir meyve adı seçecek

– Herkes paylaşacağı kişiyi seçtikten sonra 
meyveleri söyleyecek

–  Seçtikleri meyvenin ve kendisiyle paylaşılan 
meyvenin harflerini herkes kendi kümesine 
yazacak. Kümesinin eleman sayısı en az 
olan oyunu kaybedecektir.

Bu dört arkadaşın seçtiği meyveler ve paylaşaca-
ğı arkadaşları;

Elif, portakal seçti ve Deniz ile paylaştı.

Zeynep, avokado seçti ve Burcu ile paylaştı.

Burcu, mandalina seçti ve Elif ile paylaştı.

Deniz, şeftali seçti ve Zeynep ile paylaştı.

Buna göre oyunu kaybeden kimdir?

A) Elif B) Zeynep

C) Burcu D) Deniz

3. A kümesinin eleman sayısı 8’dir. A kümesinde 
olup B kümesinde olmayan elemanların sayısı 
5, B kümesinde olup A kümesinde olmayan ele-
manların sayısı ise 4’tür.

Buna göre A kümesi ile B kümesinin birleşi-
minin eleman sayısı kaçtır?

A) 12 B) 13 C) 15 D) 17

3.5.
Kümeler


