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SUNUŞ
Sevgili Öğrenciler,

Zaman hızla akıyor, devir değişiyor. Her şeyin değiştiği bu sistemde sınavlar ve sorular da 
değişip kendini yeniliyor. Merkezi sınavlarda artık ‘‘YENİ NESİL’’ sorular soruluyor. Biz de 
‘‘WORKWIN YAYINLARI’’ olarak bu yeniliğin bilinciyle ‘‘% 100 YENİ NESİL SORULAR’’dan 
oluşan bu kitabı hazırladık. Bu kitapta sizin yeni nesil soru ihtiyacınızı bütünüyle karşılamak 
istedik. Bununla da kalmadık, yeni nesil soruları kategorize ederek;

 Kolay seviyedeki sorularla öncelikle yeni nesil soru mantığını kavramanızı,

 Orta seviyedeki sorularla konuları pekiştirmenizi,

 Zor seviyedeki sorularla da donanımlı bir şekilde sınava hazır hâle gelmenizi hedefledik.

Elinizdeki kitabın hazırlanışında sınava dönük işlevi olan ve tüm noktaları kapsayıcı bir 
format benimsenmiştir:

 % 100 yeni nesil

 İçerik ve biçim zenginliği

 Özgün ve öncü nitelik

 Dijital zenginlik

 Rehberlik destekli anlayış

 Konuşan renklerle konum belirleme

Sınava hazırlık yolunda size yardımcı olacağını düşündüğümüz bu kitaptan gereken 
faydayı sağlamanız dileğiyle…

Sloganımız, adımızda gizli: WORKWIN

Orta

Kolay

Zor
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1. ÜNİTE Çarpanlar ve KatlarTEST - 1

4 Matematik Soru Bankası

1. 

Akın Burak

Yukarıdaki şekilde bir adımının uzunluğu 50 cm olan Akın ile bir adımının uzunluğu 70 cm olan Burak birbirine 
doğru yürümektedir.

İki arkadaş yolun ortasında bulunan ağacın yanında karşılaştıklarına göre, Akın’ın attığı adım sayısı Bu-
rak’ın attığı adım sayısından kaç fazla olamaz?

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

2. Bir ayrıtının uzunluğu 640 cm olan küp şeklindeki bir koliye yine küp şeklinde kutular aralarında hiç boşluk kalma-
yacak şekilde yerleştirilecektir.

640  cm

Buna göre ayrıt uzunlukları aşağıdaki gibi verilen kutulardan hangisi kolinin içine hiç boşluk kalmayacak  
şekilde yerleştirilemez?

10  cm
A)

32  cm

B) D)C)

36  cm 40  cm
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5Matematik Soru Bankası

TEST - 1

3.  

Kenar uzunlukları 108 m ve 240 m olan dikdörtgen biçimindeki bahçe eşit büyüklükte karesel bölmelere ayrıla-
caktır. Bu bölmelerden bahçenin kenarlarına sınır olanlarına dörder kişilik, diğerlerine ise ikişer kişilik masalar 
konulacaktır.

Buna göre, bahçeye yerleştirilebilecek sandalye sayısı en az kaçtır?

A)  252 B) 324 C) 366 D) 468

4.  

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 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Güven, 1’den 100’e kadar olan doğal sayıları yukarıdaki gibi bölmelerin içine yazmış ve sadece bir tane asal çar-
panı olanları boyamıştır.

Buna göre boyanmamış kaç kutucuk kalmıştır?

A)  65 B) 64 C) 63 D) 62
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Çarpanlar ve KatlarTEST - 1

6 Matematik Soru Bankası

5. Bilgi: 1’den başka ortak böleni olmayan doğal sayılara aralarında asal sayılar denir.

x metre

A

B

Uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan turuncu renkli çubuklardan 9 tanesi, yeşil renkli çubuklardan ise 
8 tanesi uç uca eklenerek x metre uzunluğu elde ediliyor. Çubukların uzunlukları birbirinden farklı ve aralarında 
asaldır.

Buna göre aşağıda uzunlukları verilen ve yeterli sayıda bulunan çubuklardan hangileri kendi renklerindeki 
çubuklarla aralarında boşluk kalmadan uç uca eklendiğinde ayrı ayrı x metre uzunluğu elde edilemez?

4  cm 3  cm

9  cm

A)

C)

4  cm

6  cm 2  cm

10  cm 18  cm

B)

D)

6. Bilgi: Bir sayı asal çarpanlarına ayrıldığında asal çarpanlarının toplamı o sayının bir çarpanı ise bu sayıya “WIN 
sayısı” denir.

Örneğin; 1 0
0
5

2
2

4
7
3
7
1

5
7

    140’ın asal çarpanları 2, 5 ve 7’dir.

    2 + 5 + 7 = 14 ve 14, 140’ın çarpanıdır. Dolayısıyla 140 WIN sayısıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir WIN sayısı değildir?

A)  500 B) 231 C) 84 D) 70
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7Matematik Soru Bankası

TEST - 1

7. Aşağıda verilen şekillerin kenar sayıları ile içlerine yazılan sayılar arasında belirli bir kural vardır.

    
7

7

621

35 A5

12
                  

305

Buna göre, A yerine hangi sayı gelmelidir?

A) 30 B) 40 C) 60 D) 120

8. Afra, bankasına ait internet şubesi şifresini şu şekilde oluşturuyor:

  ➔  Bir doğal sayı belirleyip asal çarpan algoritmasında asal çarpanlarına ayırır.
  ➔ Bu sayının asal çarpanlarına ayrılmış halini üslü biçimde küçük olan asal çarpandan büyük olana doğru sıra-

sıyla yazar.
  ➔ Şifreyi soldan sağa doğru başladığı sayının önce asal çarpanlarını sonra asal çarpanların kuvvetlerini yazarak 

belirler.

Örneğin; Belirlenen sayı 180 olsun.

  · ·

180
90
45
15
5
1

2
2
3
3
5

180 2 3 52 2 1
=

Şifre: 235221 

Buna göre Afra, aşağıdaki şifrelerden hangisini elde etmek için iki basamaklı bir doğal sayı belirlemiş 
olabilir?

A)  2314 B) 235121 C) 2323 D) 235213
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Çarpanlar ve KatlarTEST -

8 Matematik Soru Bankası

1.  

Merkür Venüs

Dünya

Güneş

Yukarıda Güneş sisteminde bulunan Merkür, Venüs ve Dünya’nın konumları verilmiştir. Bu gezegenlerin Güneş’in 
etrafında bir tam tur dolanım süreleri yaklaşık olarak; Merkür için 90 gün, Venüs için 220 gün ve Dünya için 365 
gündür.

Buna göre, Merkür ve Venüs’ün şekilde görünen konumlarına tekrar birlikte gelebilmeleri için en az kaç 
gün gereklidir?

A) 1860 B) 1980 C) 2080 D) 2220

2.  
18

2712

XY

Z

B C

A

D

15 45

10 25

Yukarıda bulunan şekillerde X, Y ve Z bağlı oldukları sayıların EBOB’ları, A, B, C ve D ise bağlı oldukları sayıların 
EKOK’larıdır.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) EKOK(A, Z) = A.Z B) EKOK(Y, B) = Y.B C) EKOK(X, B) = X.B D) EKOK(X, D) = X.D

2

ÖRNEKTİR
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TEST -

3.  

12 dam2

15 dam2

25 dam2

15 dam2

33
 d

am
2

Yukarıdaki krokide Ahmet Bey’in her bir bölmesi dikdörtgen şeklinde olan kare biçimindeki tarlası verilmiştir.

Bölmelerin her birinin kenar uzunluğu dekametre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre, alanı verilme-
yen bölmelerin çevre uzunlukları toplamı kaç dekametredir?

A)  30 B) 28 C) 26 D) 24

4. Ela, uzunluğu 10 cm olan kırmızı (K) ve 8 cm olan mavi (M) renkli şeritleri kullanarak eşit uzunlukta iki sıra süsleme 
yapacaktır. Ela bu süslemeyi birinci sırada K-M-K-K-M-K-K-M..................K-M-K düzeniyle, ikinci sırada ise M-K-M-
M-K-M-M....................M-K-M düzeniyle yapacaktır.

Buna göre, süsleme yapılan zeminin uzunluğu en az kaç santimetre olabilir?

A)  324 B) 364 C) 382 D) 396

2
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Çarpanlar ve KatlarTEST -

10 Matematik Soru Bankası

2

5.  

Ç
IK

IŞ

G İ R İŞ 12 9 6 35 14

25 8 28 12

11 22 5 26

Ali, Beyza, Ceyhun ve Deniz fayansların üzerine çeşitli sayılar yazarak, bir oyun oynayacaklardır. Oyunun kuralları 
şöyledir:

• Oyuna 12 sayısının bulunduğu fayanstan başlanarak her sırada bir fayansa basmak şartıyla çıkışa ulaşılacaktır.

• Toplam 5 adım atıp, ardışık adım atılan sayılar aralarında asal olmalıdır.

Ali, Beyza, Ceyhun ve Deniz’in adımlarını attığı fayanslardaki sayılar aşağıdaki gibi olduğuna göre oyunu 
hangi oyuncu kaybetmiştir?

A) Ali: 12 - 11 - 6 - 5 - 26  B) Beyza: 12 - 25 - 8 - 35 - 14

C) Ceyhun: 12 - 25 - 6 - 5 - 14 D) Deniz: 12 - 11 - 6 - 35 - 26

6. Bir belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda parkların kenarlarının iç kısımlarına 2 m genişliğinde bisiklet 
yolu yapılacaktır.

Parkların kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre aşağıda alanları verilen dik-
dörtgen biçimindeki parklardan hangisine bisiklet yolu yapılamaz?

A)  102 m2 B) 123 m2 C) 152 m2 D) 165 m2

ÖRNEKTİR
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TEST - 2

7.  

1. sıra

S A H N E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ekin, koltuk numaraları ve sıra numaraları yukarıdaki gibi gösterilen bir salondan tiyatro bileti alacaktır. Ekin, bileti 
alırken koltuk sıra numarası ile koltuk numarası aralarında asal sayılar olmayacak şekilde seçim yapacaktır.

Buna göre Ekin’in tercih edebileceği kaç koltuk vardır?

A) 30 B) 24 C) 20 D) 18

8.  

Bir mimar, basamak yükseklikleri 15 cm ve 18 cm olan iki ayrı portatif merdiveni kullanarak konser alanına bir 
sahne yerleştirecektir.

Sahnenin yerden yüksekliği 2 metreden kısa olduğuna göre, merdivenlerdeki basamak sayıları toplamı en 
çok kaçtır?

A) 27 B) 22 C) 18 D) 11

ÖRNEKTİR



Çarpanlar ve KatlarTEST -

12 Matematik Soru Bankası

3

1.       

6x 12x

8x

4÷

24x

C

B

KENDOKU

A

5+

Yukarıda verilen “Kendoku” oyununun kuralları şöyledir:

 • Her hücreye 1’den 4’e kadar olan rakamlardan birer tane yazılır.

 • Her satır ve sütunda aynı rakam sadece bir kez kullanılır.

 • Her biri ayrı ayrı renklendirilmiş altı adet bölmeden oluşmuştur.

 • Bölmelerin her birinde bir sayı ve bu sayıların sağ üst kısmında bir işlem sembolü bulunmaktadır.

 • İşlem sembolleri o bölmede hangi işlemin yapılacağını belirtirken, sayı bu işlemin sonucunun kaç olduğunu 
belirtir.

Örneğin; 6x   Yandaki bölmede hücrelerin içine yazılacak olan üç rakamın çarpımının sonucu 6’dır.

Buna göre, bulmaca tamamlandığında A, B ve C ile belirtilen hücrelere yazılan sayıların çarpımı kaç olur?

A) 12 B) 16 C) 24 D) 32

2. Selin Öğretmen öğrencileri ile birlikte yapacağı etkinliklerin tarihlerini belirlerken öğrencilerine “Bir ayın kaçıncı ay 
olduğunu belirten sayı ile o ayın kaçıncı gün olduğunu belirten sayıların EBOB’ları 1 olmalıdır.” der.

654321

13

20

27

12

19

26

11

18

25

10

17

24

31

9

16

23

30

8

15

22

29

7

14

21

28

A R A L I K  2 0 2 0
Pzt Salı Çrş Prş Cu Cmt Pz

Yukarıda 2020 Aralık ayına ait bir takvim görülmektedir.

Buna göre, 2020 Aralık ayında öğretmen öğrencilerine en fazla kaç gün etkinlik yapabilir?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

ÖRNEKTİR
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TEST - 3

3.    

Bir istasyona,  her bir vagon uzunluğu 8 m ve iki vagonun arasındaki bağlantı uzunluğu 1m olan yeşil renkli tren 
ile her bir vagon uzunluğu 7,5 m ve iki vagon arasındaki bağlantı uzunluğu 0,5 m olan mavi renkli tren şekildeki 
gibi yanaşabilmektedir.

İstasyonun boyu 200 metreden kısa olduğuna göre iki trendeki vagon sayısı en çok kaçtır?

A)  17 B) 21 C) 27 D) 34

4.    
A B

CD

4,5 m

1,8 m

Kenar uzunlukları 1,8 m ve 4,5 m olan ABCD dikdörtgeni, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı 
olan en büyük alana sahip eş kare bölmelere, bu kare bölmelerin her biri ise yine kenar uzunlukları santimetre 
cinsinden birer tam sayı olan en büyük alana sahip eş dikdörtgen parçalara ayrılıyor.

Buna göre, son durumda oluşan dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu en az kaç santimetre olur?

A)  90 B) 180 C) 270 D) 360

ÖRNEKTİR



Çarpanlar ve KatlarTEST -

14 Matematik Soru Bankası

3

5. Aşağıda bir kek fabrikasında bulunan makinenin kolları, yürüyen bant ve bant üzerinde bulunan keklerden bir 
kısmı görülmektedir. Makinenin kollarından siyah ve beyaz çikolata parçacıkları keklerin üzerine bırakılmaktadır.

Bu makinenin I. kolundan 6 kekte bir siyah, II. kolundan ise 10 kekte bir beyaz çikolata parçaları bırakılmaktadır. 
Makine açıldığında ilk kekin üzerine siyah ve beyaz çikolata parçaları birlikte bırakılıyor.

Buna göre, ilk kekten hemen sonra gelecek olan 100 adet kekin kaç tanesinin üzerinde çikolata parçası 
bulunmaz?

A) 74 B) 77 C) 78 D) 79

6.     

Bir çini ustası kenar uzunlukları 8 cm ve 20 cm olan dikdörtgen şeklindeki parçaları kullanarak kare biçimindeki bir 
zemini yukarıdaki gibi süsleyecektir.

Süsleme yapılacak olan zeminin bir kenar uzunluğu en az kaç santimetredir?

A) 280 B) 320 C) 360 D) 380

ÖRNEKTİR
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TEST - 3

7.    

Ayşe Öğretmen öğrencileri ile kenar uzunlukları 180 cm ve 120 cm olan dikdörtgen şeklindeki sınıf panosunu süs-
leyecektir. Bunun için öğrencilerinden, her biri birbirine eş kare şeklinde renkli kartonlar getirmelerini; bu kartonları 
panoda boşluk kalmayacak ve karton kenarları çakışacak şekilde panoya yerleştirmelerini istiyor.

Buna göre kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi gibi olan kartonlar ile öğretmenin istediği süsleme 
yapılamaz?

A) 60 cm B) 12 cm C) 15 cm D) 36 cm

8.     
A B

Kg Fiyatı 2,4 TL 1,5 TL

Bir Torbanın Kütlesi 40 kg 50 kg

Bir çerez fabrikasında kullanılmak üzere kilogram fiyatları ve birer torbasında bulunan tuz miktarı tablodaki gibi 
verilen A ve B marka tuzlardan eşit miktarda alınacaktır.

Buna göre, tuzlar için ödenecek ücret en az kaç TL olur?

A) 900 TL B) 860 TL C) 820 TL D) 780 TL

ÖRNEKTİR
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4

1. 12 arkadaş yemek yedikleri lokantada hesabı eşit olarak paylaşmak istiyorlar. Ancak iki kişinin parası olmadığı 
için diğer 10 kişi hesabı eşit olarak paylaşmak zorunda kalıyor. Her iki durumda da kişi başına ödenen tutarlar TL 
cinsinden doğal sayıdır. Ödenen hesap 400 TL’den fazladır.

Buna göre ikinci durumda kişi başına ödenen ücret, ilk duruma göre ödenmesi gerekenden en az kaç TL 
fazladır?

A) 5 TL B) 7 TL C) 10 TL D) 12 TL

2. Aşağıda bir mağazanın düzenlediği kampanya kapsamında müşterilerine sunduğu iki farklı indirim seçeneği ile 
ilgili bilgileri içeren görsel verilmiştir.

K AM P A N Y AK A M P A N Y A

Ürünlerin toplam 
fiyatı üzerinden

%40 indirim 
yapılacak.

1. seçenek

Ürünlerin toplam 
fiyatı üzerinden
100 TL indirim 

yapılacak.

2. seçenek

Bu mağazada alışveriş yapan müşteriler, ödeme yapmak için bu iki indirim seçeneğinden istedikleri birini seçebil-
mektedir. Bu mağazadan tanesi 40 TL olan gömleklerden ve tanesi 30 TL olan pantolonlardan alacak olan İbrahim 
Bey’in gömleklere ve pantolonlara ödeyeceği fiyatlar eşittir.

İbrahim Bey, daha az ödeme yapmak için 1. seçenekteki indirimi tercih ettiğine göre aldığı pantolon sayısı 
ile gömlek sayısının toplamı en az kaçtır?

A) 7 B) 14 C) 21 D) 28

ÖRNEKTİR
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TEST - 4

3. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir konser alanı görülmektedir.
10 m

1. sıra 2. sıra 3. sıra 4. sıra 5. sıra

Bu alan genişlikleri 10 metre olan 5 sıradan oluşmaktadır. Her bir sıra, sıra numarası ile aralarında asal olan ve 
kendisinden büyük en küçük sayı kadar birbirine eş dikdörtgen bölmelere ayrılacaktır. Bu bölmelerin her birinin 
kenar uzunluğu birer doğal sayıdır.

Buna göre sahne hariç konser alanının çevresi en az kaç metredir?

A)  210 B) 220 C) 240 D) 250

4. Bir mimar yapılacak bir apartman için kat yükseklikleri aşağıdaki gibi olan bir plan hazırlamıştır.

3. kat

2. kat

1. kat

GirişGİRİŞ

2,8 m

2,8 m

2,8 m

3,2 m

Mimar, giriş katın yüksekliğini 3,2 m, diğer katların yüksekliğini ise 2,8 m olarak planlamıştır. Bu apartmanda kul-
lanılacak olan merdiven basamaklarının yüksekliği birbirine eşit ve 30 cm’den kısadır.

Buna göre apartman yapıldığında girişten 3. kata kadar merdivenleri kullanarak çıkacak olan bir kişi en az 
kaç basamak çıkmış olur?

A) 22 B) 44 C) 66 D) 88
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5. Bilgi: Dairenin çevre uzunluğu 2pr ile hesaplanır.

12 cm

8 cm

2. bölme n. bölme1. bölme

Yukarıda her biri birbirine eş ve 24 cm genişliğinde olan bölmelerden oluşan bir düzenek ve bu düzeneğin 1. böl-
mesinde bulunan 12 cm ve 8 cm yarıçaplı tekerlekler görülmektedir. Tekerlekler ok yönünde tam tur atarak ilerleyip 
n. bölmeye geldiğinde şekildeki gibi duracaktır.

Buna göre, n sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? (p = 3 alınız.)

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

6.  

56 cm2 40 cm272 cm2

Kenar uzunlukları cm cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen biçimindeki kartonlar ve bu kartonların birer yüz-
lerinin alanları yukarıdaki gibidir.

Bu kartonlardan herhangi ikisi seçilip 4 cm’lik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi dikdörtgen şeklinde 
başka kartonlar elde edilebilmektedir.

4 cm

Buna göre oluşturulan bu kartonun çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 40 B) 36 C) 32 D) 30
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7. Bir demir ustası iki çırağına, uzunlukları aşağıda belirtilen demir parçalarını vermiştir.

320 cm

POLAT

60 cm

40 cm

360 cm

KAAN

150 cm

30 cm

Usta çıraklarından bu demirlerin tamamını kullanarak, kenar uzunlukları tamsayı olan kare biçiminde en büyük 
alana sahip birer ızgara yapmalarını istemiştir.Çıraklar demirleri istedikleri ölçüde kesebilecekler fakat uç uca ek-
leyerek farklı uzunluklarda yeni demir parçaları elde edemeyeceklerdir.

Polat’ın yaptığı ızgara Kaan’ın yaptığı ızgara

Polat ve Kaan’ın yapmış olduğu ızgaralar yukarıdaki gibi olduğuna göre ızgaraların ara bölmeleri için kul-
lanılan demir parçalarının sayılarının farkı kaçtır?

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

8. İlaç üreten bir fabrikada farklı boyutta iki ilaç şişesi mevcuttur.

Aşağıda biri 300 mL’lik, diğeri 400 mL’lik şişeler içinde satılan ilaçların satış fiyatları gösterilmiştir.

12 TL 15 TL

300 mL
400 mL

Bu fabrikada gün sonunda 300 mL’lik ve 400 mL’lik şişelere doldurulan ilaç miktarları eşittir.

Bir günde üretilen ilaçların tamamının satışından elde edilen gelirin 1800 TL’den fazla olduğu bilindiğine 
göre, bu satıştan en az kaç TL gelir elde edilmiştir?

A) 1820 B) 1836 C) 1842 D) 1860
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1. Bir manav kilogram fiyatı TL cinsinden doğal sayı olan elmalardan 490 TL’lik  satın alıyor. Elmaların toplam kütlesi 
kilogram cinsinden doğal sayıdır.

Manavın satın aldığı elmaların 10 kilogramı çürük olduğu için kalan elmaların kilogramını alış fiyatının 2 TL fazla-
sına satarak kâr ediyor.

Buna göre manavın bu satıştan yapacağı kâr en az kaç TL dir?

A) 40 B) 50  C) 55 D) 60

2. Bir çiçekçide 500 adet gül, 410 adet papatya ve 120 adet buket yapılabilecek kurdele bulunmaktadır.

500 adet 410 adet 120 adet

Çiçekçi, her biri eşit sayıda çiçek içerecek şekilde ayrı ayrı gül ve papatya buketleri yapacak ve her bir buket için 
bir adet kurdele kullanacaktır.

Buna göre, artan kurdeleler ile en fazla kaç tane daha buket yapılabilir?

A) 29 B) 33 C) 37 D) 41
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3. Bir un deposunda 40 kg’lık ve 50 kg’lık çuvallarda bulunan unlar aynı kilograma sahip çuvallar bir arada olacak ve 
her palette eşit kilogramda un bulunacak şekilde istifleniyor.

Bu çuvalların satış fiyatları aşağıdaki gibidir.

80 TL 70 TL

40

50 kg’lık çuvallardan oluşan bir palet ve 40 kg’lık çuvallardan oluşan bir palet un satılmıştır.

Bu satıştan elde edilen gelirin 7 000 TL’den fazla olduğu bilindiğine göre bu gelir en az kaç TL’dir?

A) 7 240 B) 7 370 C) 7 440 D) 7 560

4.    

105 dm

135 dm

Bir marangoz 105 dm boyunda mavi ve 135 dm boyunda kırmızı tahtaları uzunlukları desimetre cinsinden birer 
tam sayı olmak koşuluyla en büyük boyutta birbirine eş parçalar halinde kesecektir. Marangoz bu parçaları kulla-
narak aşağıdaki gibi 30 adet özdeş kitaplık yapacaktır.

105 dm

135 dm

Buna göre marangoz, bu iş için mavi renkli tahtalardan en az kaç adet kullanmalıdır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

ÖRNEKTİR



Çarpanlar ve KatlarTEST -

22 Matematik Soru Bankası

5

5. Kenar uzunlukları aralarında asal ve alanı 240 m2 olan dikdörtgen şeklindeki arsaya tabanı dikdörtgen şeklinde 
olan prefabrik bir ev yapılıyor.

Prefabrik evin tabanının kenar uzunlukları aralarında asal ve alanı 84 m2’dir.

Ev 3 mEv
kapısı

Bahçe
kapısı

Evin tabanı, şekilde görüldüğü gibi uzun kenarı bahçenin kısa kenarına paralel ve arkasında 3 metrelik boşluk 
kalacak şekilde yerleştirilmiştir.

Evin kenar uzunlukları 5 metreden fazla olduğuna göre, evin kapısı ile bahçe kapısı arasındaki mesafe en 
az kaç metredir?

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

6. Semra Hanım bahçesinin bir kenarına çit örmek için kendisine sunulan aşağıdaki iki seçeneği değerlendirmektedir.

15 cm15 cm

15 cm
20 cm 20 cm

25 cm

……

1. seçenek

2. seçenek

……

Semra Hanım’a sunulan çitler hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir.
Birinci seçenekteki çitlerin kalınlığı 15 cm, iki çit arası 25 cm dir ve her iki çit arasına 2 sıra tel çekilmektedir.

İkinci seçenekteki çitlerin kalınlığı 20 cm, iki çit arası 15 cm dir ve her iki çit arasına 3 sıra tel çekilmektedir.

Bu iş için kullanılan çitlerin her biri 8 lira ve telin metresi 10 liradır.

Semra Hanım’a sunulan iki seçenekte de bahçenin 6 m’den fazla olan kenarı boydan boya örülebildiğine göre, 
Semra Hanım birinci seçeneği tercih ettiğinde ikinci seçeneğe göre en az kaç lira daha az ödeme yapar?

A) 12,5 B) 15 C) 17,5 D) 20
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7.  

Şeker Çikolata
3 ¨

2 ¨

Ali Öğretmen parasının yarısı ile tanesi 2 lira olan şekerlerden, diğer yarısı ile tanesi 3 lira olan çikolatalardan 
almıştır.

Bu şekerlerden 2 tanesini kendisine ayırdıktan sonra kalan tüm şeker ve çikolataları öğrencilerine ve sınavda 85 
puan ve üstü not alanlara çikolata, diğerlerine şeker verecek şekilde dağıtıyor.

Şeker alan öğrenci sayısı, çikolata alan öğrenci sayısından 5 fazla olduğuna göre, Ali Öğretmen şeker ve 
çikolatalar için kaç lira harcamıştır?

A) 60 B) 72 C) 78 D) 84

8. Kenar uzunlukları 40 cm ve 60 cm olan dikdörtgen şeklindeki fayanslar 1. sırada yatay, 2. sırada dikey olmak üzere 
bir yatay bir dikey sıralar halinde tabanı kare biçiminde olan bir odaya aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.

60

. . .

. . .

. . .

60

60

40

40

Bu işlemin sonunda odanın tabanı hiç boşluk kalmadan kaplandığına ve parçalar üst üste gelmediğine 
göre, oda için kullanılan parça sayısı en az kaçtır?

A) 36 B) 32 C) 28 D) 24
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