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1

Yukarıdaki şekil bir örüntüden oluşmaktadır. Başlangıç yani ortadaki karenin alanı 2,25 cm2 dir. 
Sağ tarafa gidildikçe karelerin bir kenar uzunluğu 0,02 cm azalmakta, sol tarafa gidildikçe karelerin 
bir kenar uzunluğu 0,03 cm azalmaktadır.

Buna göre sağdan 20. kare ile soldan 10. karenin alanları toplamı kaç  cm2 olur?

A) 2,21 cm2 B) 2,65 cm2 C) 2,69 cm2 D) 2,9 cm2

2 Emel’in yaşını bulmaya çalışan Ahmet aşağıdaki işlemleri yapıyor.

Emel ve babasının yaşları toplamı 63’tür.

1. ADIM
Emel’in yaşı: 2 kat
Babasının yaşı: 5 kat 

2. ADIM
Yaşları toplamı = 5 kat + 2 kat = 7 kat 

3. ADIM
7 kat = 63 → 1 kat = 9

4. ADIM
5x9 = 45

Emel’in yaşı babasının yaşının 5
2 ’si ise Ahmet kaçıncı adımda hata yapmıştır?

A) 1. ADIM B) 2. ADIM C) 3. ADIM D) 4. ADIM
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4 İsmet İnönü Ortaokulunun 6. sınıflarında toplam 120 öğrenci bulunmaktadır.

6. sınıflarla ilgili bilgiler şöyledir;

- 6. sınıflar dört şubeden oluşmaktadır. (6/A, 6/B, 6/C ve 6/D)

- 6/C sınıfının mevcudunun, 6. Sınıf öğrenci sayısına oranı 4
1 ‘dir.

- 6/C sınıfında kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından az olduğu bilinmektedir.

Buna göre 6/C sınıfında bulunan kız öğrenci sayısının 6. sınıfta bulunan toplam öğrenci 
sayısına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)
8
1 B)

10
1 C)

12
1 D)

15
1

3 Ev yemekleri yapan bir restoran yemek siparişi almıştır. Nohutlu pilav yapacak olan restoranın 
aşçısı Mehmet Bey malzeme listesini kontrol ediyor ve 30 kilo nohutun eksik olduğunu fark ediyor. 
En yakın markete gidip nohut almak istediğini söylüyor ve kasiyer ellerinde sadece 15 kilo nohut 
kaldığını söylüyor. Bunun üzerine Mehmet Bey 15 kilo nohutu kilosu 8,30 ₺’den satın alıyor. Kalan 
15 kiloyu tamamlamak için başka bir markete gidiyor. Bu markette ise kilosu 11,40 ₺’den 15 kilo 
nohut alıyor. Mehmet Bey, fişlerdeki para miktarını toplayıp harcadığı parayı restorandan alacaktır.

Buna göre Mehmet Bey’in restorandan almış olduğu para miktarını bulunuz.
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6 İçinde 9,82 litre süt olan bir depoya yedi defa ve her saferinde de aynı miktarda süt konulduğunda 
depoda 47,97 litre süt birikmiş oluyor.

Buna göre bu depoya bir defada konulan sütün miktarını veren ondalık sayının tam 
kısmındaki rakam ile ondalık kısmındaki rakamların toplamı kaçtır?

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

7 Bir torbada kırmızı, mavi ve pembe renkli toplar vardır. Bu torbadaki toplar ile ilgili bilgiler aşağıda 
verilmiştir.

 Kırmızı renkli top sayısının mavi renkli top sayısına oranı 7
4 ’dir.

 Mavi renkli top sayısının pembe renkli top sayısına oranı 10
7 ’dur.

Buna göre kırmızı renkli top sayısının pembe renkli top sayısına oranı kaçtır?

A)
4
7 B)

2
5 C)

5
2 D)

11
4

5 ETKİNLİK 1

• Haydi şimdi mutfaktan bir su bardağı alalım.
• İçine fasulyeleri koyalım. 
• Bir su bardağı kaç fasulye alır?
• Bir su bardağının kaç fasulye aldığını hesaplayıp not alalım.
• Şimdi tahmin edelim yarım bardağa kaç fasulye sığar?
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8
Verilen eş karelerden; 

I. 1 numaralı kare üç eş parçaya ayrılıyor. 
II. 2 numaralı kare beş eş parçaya ayrılıyor. 
III. 1 numaralı kareden elde edilen parçalar tekrar üç 

eş parçaya ayrılıyor. 2 numaralı kareden elde edilen 
parçalar ise iki eş parçaya ayrılıyor.

Buna göre son durumda 1.kareden elde edilen bir parçanın 2. kareden elde edilen bir 
parçaya oranını veren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A)
5
3 B)

5
9 C)

10
9 D)

10
3

9 Atatürk İlköğretim Okulunda bulunan kız öğrencilerin sayısının, erkek öğrencilerin sayısına oranı 

3
2 ‘dir. Bu okula yeni eğitim öğretim yılında 2 öğrenci daha kayıt yaptırmış olup hiçbir öğrenci kayıt 

sildirmemiştir.

Buna göre yeni eğitim öğretim yılında Atatürk İlköğretim Okulundaki öğrenci sayısı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 524 B) 632 C) 748 D) 865

10 Tanesi 1,44 ₺ olan 8 kalem ve tanesi 7,6 lira olan 5 defter almak isteyen biri için 50 ₺’nin 
yeterli olup olmadığını açıklayınız.
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11 Kız Erkek

6/A 17 15

6/B 14 16

Bir okula ait 6/A ve 6/B sınıfındaki kız ve erkek öğrenci sayılarını gösteren tablo yukarıda verilmiştir.

Buna aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 6/A sınıfındaki öğrenci sayısı, 6/B sınıfındaki öğrenci sayısına oranı 15
16 ’tir.

B) 6/A sınıfındaki kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısına oranı 15
17 ’tir.

C) 6/A sınıfındaki erkek öğrenci sayısı, 6/B sınıfındaki kız öğrenci sayısına oranı 15
14 ‘tir.

D) 6/A sınıfındaki kız öğrenci sayısı, 6/B sınıfındaki erkek öğrenci sayısına oranı 17:16‘dır.

12 Muhammed, Fatih ve Abdullah isimli üç arkadaşın kendi aralarında ceviz paylaşımları olacaktır. 
Muhammed ve Fatih’in sırasıyla 40 ve 30 tane cevizi vardır. Abdullah’ın cevizleri olmadığından 
bu iki arkadaşı Abdullah’a bir miktar ceviz vermiştir. Abdullah’a verilen ceviz sayısı ile ilgili bilgiler 
aşağıda verilmiştir.

• Muhammed cevizlerinin 8
3 ’ünü,

• Fatih cevizlerinin 5
2 ’sini vermiştir.

Buna göre Muhammed’in kalan ceviz sayısı Fatih’in kalan ceviz sayısına oranı kaçtır?

A)
18
25 B)

25
18 C)

5
3 D)

3
5
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13

Yanda verilen ilk kare tam ortasından 
şekilde görüldüğü gibi (Şekil I) katlanıyor, 
elde edilen dikdörtgen de tam ortasından 
yine şekildeki gibi (Şekil II) katlanarak yeni 
bir kare elde ediliyor. Aynı işlem yeni küçük 
kareye de iki defa uygulanıyor.

                Şekil I                        Şekil II

Buna göre ilk durumdaki karenin alanının son durumda elde edilen karenin alanına oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 B) 16 C) 32 D) 64

14 Elektrik motorları çok yüksek verimliliğe sahiptir. Elektrik enerjisinin %95’ini hareket enerjisine 
dönüştürebiliyorlar ve bunu sıfır emisyonla yapıyorlar. İçten yanmalı motorların %25 verimle 
çalıştığı dikkate alındığında bu oranın ne kadar başarılı olduğu daha da net anlaşılır. Üstelik 
elektrik motoru teknolojisi her geçen gün daha da gelişiyor. Çevre kirliliğini azaltmak için tercih 
edilen araçlar artık içten yanmalı yerine elektrikli motorlar kullanılacaktır.

İçten yanmalı motorlar (mazot, benzin) = 300 kwh 
Elektrikli motorlar = 200 kwh 

Yukarıda iki araç için verilen enerji miktarları belirtilmiştir.

Buna göre her iki motor için hareket enerjisine dönüşen enerji miktarları oranı aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)
38
15 B)

50
57 C)

19
15 D)

29
15
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15 Tablo: Bir kg meyve fiyatları 
Meyve Elma Armut Portakal

Fiyat 5,75 ₺ 6,15 ₺ 3,24 ₺

Tabloda verilen bilgilere göre her üründen en az bir kg almak şartı ile beş kg meyve alan bir 
kişinin ödediği ücret hangisi olamaz?

A) 21,62 ₺ B) 26,64 ₺ C) 27,44 ₺ D) 28,02 ₺
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1 B

2 D

3 295,5 ₺

4 A

ETKİNLİK

6 A

7 C

8 C

9 B

10 Kalemler için:11,52 ₺
Defterler için:38 ₺
Toplam: 49,52 ₺ gereklidir. 
50 ₺ yeterlidir.

11 C

12 A

13 D

14 A

15 D


