
 

 

 

 K  O  N  U      K  A  V  R  A  M  A      T  E  S  T  İ 

 1) 150 ve 175 sayılarını kalansız olarak bölen en 
büyük pozitif tam sayı kaçtır? 

     A) 5               B) 15               C) 25               D) 75 

 

 

 

2) 12 tane şeftali, 18 tane kayısı ve 24 tane erik 
her tabakta eşit sayıda ve aynı cins meyve olmak 
üzere tabaklara konulacaktır.  

Bu iş için en az kaç tabağa ihtiyaç vardır? 

     A) 6                 B) 7                 C) 8                 D) 9 

 

 

 

3) İki bidonun birinde 54 litre tütün kolonyası 
diğerinde 63 litre limon kolonyası vardır. Bu 
kolonyalar hiç artmayacak şekilde ve birbirine 
karıştırılmadan eşit hacimli şişelere tam olarak 
doldurulacaktır. 

Buna göre, bir şişe en fazla kaç litre kolonya 
alabilir?  

     A) 3                B) 9                 C) 17                 D) 21 

 

 

 

4) Bir piknik organizasyonuna 18 öğrenci 8/A’dan, 
21 öğrenci 8/B’den ve 27 öğrenci 8/C’den 
katılacaktır. Farklı sınıflardan gelen öğrenciler 
birbirine karıştırılmadan eşit sayıda gruplara 
ayrılarak kamelyalara yerleştirilecektir.  

Buna göre, en az kaç kamelyaya ihtiyaç vardır? 

     A) 18               B) 20               C) 22               D) 24 

 

5) 72 cm ve 56 cm uzunluğundaki iki tahta parçası 
testere ile hiç artmayacak şekilde eşit uzunluktaki 
mümkün olan en uzun parçalara ayrılacaktır.  

Bir kesim işlemi yaklaşık olarak 30 sn sürdüğüne 
göre, bu iş toplam ne kadar sürmüştür? 

            A) 7 dk             B) 7 dk 12 sn             

C) 7 dk 20 sn             D) 8 dk 10 sn 

 

 

 

6) Farklı çuvallarda bulunan 56 kg nohut ve 64 kg 
kuru fasulye birbirine karıştırılmadan eşit ağırlıkta 
olacak şekilde torbalara konulacaktır.  

Bu iş için en az kaç torba gereklidir? 

     A) 8                B) 9               C) 12                D) 15 

 

 

 

7) 27 sayısını böldüğünde 3 kalanını, 30 sayısını 
böldüğünde 2 kalanını veren en büyük sayı 
kaçtır? 

     A) 4                 B) 6                 C) 7                 D) 9 

 

 

 

8) Uzunlukları 36 cm, 48 cm ve 60 cm olan üç 
çubuk eş uzunlukta ve en az sayıda parçalara 
ayrıldığında 48 cm uzunluğundaki çubuktan kaç 
parça elde edilir? 

     A) 3                B) 4                C) 5                D) 12 

 

 

       

     KONU : ÇARPANLAR VE KATLAR 

       Kazanım  : ● İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) 
  hesaplar, ilgili problemleri çözer. 

   8. SINIF 
           TEST – 3  
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9) 60 Alman ve 80 Amerikalı turistin bulunduğu 
bir kafileden, düzenlenecek olan bir organizasyon 
için para toplanacaktır. Alman ve Amerikalı 
turistler birbirine karıştırılmadan eşit ve en az 
sayıda gruplara ayrılarak, Alman turistlerin 
bulunduğu grupların her birinden 5 euro, 
Amerikalı turistlerin bulunduğu grupların her 
birinden 6 dolar alınacaktır. 

Buna göre, oluşturulan bu gruplardan toplam 
kaç TL para toplanmıştır?  
(1 euro = 5,4 TL ve 1 dolar = 4,5 TL) 

     A) 142            B) 165            C) 176            D) 189 

 

 

 

10)  Kenar uzunlukları 30 m ve 48 m olan 
dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 
(köşelere de gelecek şekilde) eşit aralıklarla en az 
sayıda çam ağacı dikilecek ve her iki çam ağacı 
arasına da, ağaçlarla ve kendileriyle eşit mesafede 
olacak şekilde 1 m aralıklarla çiçek ekilecektir. 

Buna göre, bahçenin etrafına toplam kaç tane 
çiçek ekilmiş olur? 

     A) 125            B) 130            C) 145            D) 150 

 

 

 

11)  Uzunlukları 90 metre ve 108 metre olan iki 
farklı kumaş hiç artmayacak şekilde, eşit 
uzunluklarda ve en az sayıda parça elde edecek 
şekilde kesilerek bir top haline getirilecektir.  

Elde edilen top kumaşlardan bir tanesi 90 TL’ye 
satılacağına göre, toplam kaç TL kazanç elde 
edilir? 

     A) 780           B) 860           C) 990           D) 1080 

 

 

 

 

  

12) İsmail Amca, dikdörtgen şeklindeki tarlasının 
etrafını dikenli tel ile çevirmek istiyor. Kenar 
uzunlukları 40 metre ve 44 metre olan bu tarlanın 
etrafına dikenli tel çekmek için eşit aralıklarla 
demir kazıklar çakmak gerekiyor.  

Dört köşesinde aydınlatma direği bulunan ve 
dikenli tel ile çevirme işinde bu direkleri de 
kullanacak olan İsmail Amca’nın en az kaç demir 
kazığa ihtiyacı vardır? 

     A) 24              B) 38              C) 42              D) 56 

    

    

 

13) Bir kutuda bulunan 24 yeşil, 18 mavi ve bir 
miktar kırmızı boncuk, ayrı renkler bir arada 
bulunmak şartıyla, aynı sayıda boncuğun 
bulunduğu 9 tane gruba ayrılmıştır. 

Buna göre, kırmızı boncuk sayısı kaçtır?  

     A) 12              B) 16              C) 18              D) 20 
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