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 1)  

 

 

 

 

Sadece 4 katında odaların bulunduğu bir öğrenci 
yurdunun her katında 99 tane oda vardır. Oda 
numaraları yazılırken, her oda numarasının 
solunda bulunduğu katın numarası da 
yazmaktadır. 

       ÖRNEK: 3. katta 52. odanın numarası 352 
          4. katta 13. odanın numarası 413  
       şeklinde yazmaktadır. 

Bu öğrenci yurdunun her katında, numarası tam 
kare sayılara denk gelen odalar daha büyük inşa 
edilmiş olup, 50 kişilik etüt odaları şeklinde dizayn 
edilmiştir.  

Sınavlara hazırlık döneminde etüt odalarının 
tamamı dolu olduğuna göre, toplam kaç öğrenci 
etüt odalarında ders çalışıyordur?  

     A) 550            B) 600            C) 650            D) 700 

 

 

 

2)       ● A, B, C ve D birbirinden farklı rakamlardır. 

         ● AB ve CD iki basamaklı tam kare doğal  
              sayılardır. 

           ● AB sayısı, CD sayısından küçüktür.  

Yukarıda verilen şartlara göre yazılabilecek dört 
basamaklı ABCD sayılarından, rakamlarının sayı 
değerleri toplamı en büyük olan sayılar için 

CDAB.  değeri en küçük kaç olur?   

     A) 40               B) 42               C) 63               D) 72 

 

3)  
 

 

 

 

Yukarıda gibi alanı 1000 m2 olan kare şeklindeki 
bir arsanın içerisine, kenar uzunluğu tam sayı olan 
kare şeklinde bir yeşil alan inşa edilecektir. Yeşil 
alanın dışındaki bölge ise, genişliği 3 metreden 
fazla olacak şekilde yürüyüş yolu olarak 
düzenlenecektir.  

Buna göre, yeşil alanın alabileceği en büyük 
değer için yürüyüş yolunun alanı kaç m2 olur? 

     A) 195            B) 216            C) 375            D) 436 

 

 

 

 

 

4) 
                         K        L        M       N 
  

                                      0          1          2          3          4  

Sayı doğrusunda başlangıç noktası üzerinde olan 

Ahmet, önce 40  br sola doğru, sonra 90  br 

sağa doğru hareket ediyor.  

Buna göre, Ahmet’in son konumu sayı doğrusu 
üzerinde verilen harflerden hangisi olabilir? 

     A) K                B) L                C) M                D) N 
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5) Fatih öğretmen, sınıfta bir etkinlik düzenler ve 
tahtaya yazdığı aşağıdaki kareköklü sayılar ile 
öğrencilere vereceği bir hediyeyi eşleştirir.  
     

      162    Çikolata  

108   Kek 

      72    Meyve Suyu     

18    Bisküvi  

 
Fatih öğretmen kaldırdığı öğrenciden bir doğal 
sayı söylemesini ister. Öğrencinin söylemiş olduğu 

sayı yukarıda verilen kareköklü ifadelerin ba  

biçiminde yazılmış hallerindeki ba. ’nin alabileceği 
değerlerden biri ise, o hediyeyi seçmeye hak 
kazanacaktır.  

İlk olarak söz alan Buket, 18 sayısını söylediğine 
göre,hangi hediyeyi seçme hakkını kaybetmiştir? 

          A) Çikolata       B) Kek            

C) Meyve Suyu             D) Bisküvi 

 

 

 

 6)  
 
 

           Tugay           Berkay          Gökay             Altay 

90 kg ağırlığında olan dört arkadaş, boy – kilo 
endekslerinin fazla olduğunu ve bunun sağlıklarını 
kötü yönde etkileyebileceğini öğrendikten sonra 
zayıflamaya karar verirler. 

1 ay sonra;    Tugay 34  kg 

            Berkay 8 kg 

            Gökay 35  kg 

            Altay 73  kg 

zayıflar.  

Buna göre, 1 ay sonra tartıldıklarında en ağır 
olan arkadaş kim olur? 

A) Tugay       B) Berkay            

C) Gökay             D) Altay 

 

   

7)           8  m 

 

 

 

 

İnci Hanım, kızı İpek’in doğum günü için kızının 
arkadaşlarını çağırarak evinde bir doğum günü 

partisi düzenliyor. İnci Hanım, kısa kenarı a5  m 

olan dikdörtgen şeklindeki salonunun uzun olan 
duvarı boyunca, yukarıda uzun kenarı verilen 
masalardan 3 tanesini (masanın uzun kenarı, uzun 
olan duvara paralel ve masalar arasında boşluk 
kalmayacak şekilde) yan yana yerleştiriyor ve 
masaların üstlerini yiyecek – içeceklerle 
donatıyor.  

İlk ve son masanın kısa kenarları duvarlara 
bitişik ve salonun alanı bir doğal sayıya eşit 
olduğuna göre, a kaç olabilir? 

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