
1. Leyla içerisinde çeşitli sayıların yer aldığı

aşağıdaki kutudan rastgele iki sayı seçiyor.

Leyla’nın çektiği sayılarla ilgili olarak şu bilgiler 

veriliyor: 

 İkisi de tek sayıdır.

 Aralarında asaldır.

 Sadece biri asal sayıdır.

Buna göre Leyla’nın çektiği sayıların toplamı

aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) 100 B) 104 C) 110 D) 134

2. Aşağıda verilen iki radyo kanalı 08.00 – 22.00
saatleri arasında yayın yapmaktadır.

Bu iki radyo kanalı, yayına aynı anda ve 

program ile başlamaktadır.

Buna göre bu radyo kanalları bir gün 

içerisinde kaç defa aynı anda reklama girer? 

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

3. Aşağıdaki şekilde 6, 8, 15 ve 35 sayıları ile A sayısı

arasındaki pozitif ortak çarpan ilişkisi gösterilmektedir.

Bu sayılar ile A sayısı arasındaki çizgi sayıları, sayıların 

ortak çarpan (1 ve kendisi hariç) sayısını ifade etmektedir.

A sayısının 15 ile ortak çarpan çizgisi bulunmadığına 

göre, A sayısı en az kaçtır? 

A) 14 B) 20 C) 28 D) 32

4. s = - 8   k = 1   m = 2,7         n = 35 

olmak üzere aşağıda verilen ifadelerden hangisi 

bilimsel gösterime uygundur? 

A) n . 10k B) m . 10s

C) s . 10m D) k . 10m

5. Samsun TÜYAP robotik fuarına, 43 tane ilin her birinden
eşit sayıda öğrenci katılımı sağlanmıştır. Yarışmaya 

toplam 162 takım ve her takımdan 23 tane öğrenci 

katılmıştır.

Buna göre TÜYAP fuarına 1 ilden katılan öğrenci 
sayısı kaçtır?

A) 25 B) 29 C) 211 D) 214

91  57  19 
 13  52  43 
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6. Zabıt katipleri dakikada ortalama 60 kelime

yazabilmektedir.

Buna göre günde toplam 4 saat yazı yazan bir

zabıt katibinin bir günde yazdığı ortalama

kelime sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile

hesaplanabilir?

A) 26.32.52 B) 24.34.52

C) 26.34.54 D) 24.32.54

7. Türkiye’nin yıllık ortalama poşet kullanımı 5 milyar

adettir. Çevre kirliliği ve poşet israfını engellemek

için poşet kullanımı ücretlendirilmiştir.

Bu uygulama ile birlikte poşet kullanımının %50

oranında azalması planlanmıştır.

1 poşet 0,25 TL olduğuna göre hedeflenen

yıllık tasarruf miktarının TL cinsinden bilimsel

gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,25.108 B) 1,25.109

C) 6,25.108 D) 6,25.109

8. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan

‘Dünya Nüfus Beklentisi’ başlıklı rapora göre

şu an yaklaşık 7,7 milyar olan dünya nüfusu

2050 yılında 2 milyar artacaktır.

2050 yılında olması beklenen dünya nüfusu,

hangi seçenekte yanlış gösterilmiştir?

A) 970.107 B) 9,7.109

C) 0,097.1011 D) 0,000097.1013

9. Sağlık Bakanlığı verilerine göre beden kitle

indeksi 18,5 – 24,9 aralığındaki yetişkinler normal

kiloda kabul edilmektedir.

Yukarıdaki tabloda bazı yetişkinlerin beden kitle 

indeksleri ondalık çözümleme şeklinde verilmiştir. 

Buna göre hangi kişi ‘normal kiloda’ değildir? 

A) Ayşe B) Betül

C) Can D) Deniz

10. Toybelen Ortaokulu’nda düzenlenecek bilim şenliğine

Alya Sayısı isimli projesi ile katılacak olan 8. Sınıf

öğrencisi Alya’nın projesinde bahsettiği sayısının

özelliği şu şekildedir:

 XY iki basamaklı bir sayıdır.

 X ile Y aralarında asaldır.

 X ve Y birbirinden farklı rakamlardır.

Verilen bu bilgilere göre kaç tane Alya Sayısı vardır? 

A) 38 B) 46 C) 54 D) 62
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11. Uzunluğu 56 metre ile 64 metre arasında olan bir sokağın her iki tarafına da araçlar park

edebilmektedir.

Bu sokağın bir tarafına aynı uzunluktaki arabalar aralarında 1’er metre olacak şekilde park ederken; 

sokağın diğer tarafına aynı uzunluğa sahip minibüsler aralarında 1’er metre olacak şekilde park 

etmişlerdir. 

Aynı sıradaki ilk araçtan önce ve son araçtan sonra boşluk bırakılmamıştır. 

Bu sokağa park eden 5 metre uzunluğundaki minibüs ve 4 metre uzunluğundaki arabalar bir seferde en 

fazla sayıda park edilmek isteniyor. 

Bu şartları sağlayacak şekilde yapılacak park işlemi için sokağın uzunluğunun en az kaç metre 

olması gerekmektedir? 

A) 57 B) 59 C) 61 D) 63

12. Aşağıda başlangıcı ve bitişi belli olan 6 tane karttan 4’ü karışık halde verilmiştir.

1. Kart 6. Kart

K     L  M    N 

Bu kartlar, değerleri eşit olan üslü ifadeler yan yana gelecek şekilde tek sıra halinde dizilmek 

istenmektedir. 

Buna göre kartların tamamı dizildiğinde baştan 3. kart aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) K B) L C) M D) N

.  .  .   . 
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