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1. 350 evin bulunduğu bir tatil köyünde evler belli bir 
kodlama ile numaralandırılacaktır. Her sokakta eşit 
sayıda ev bulunan tatil köyünde numaralandırma-
lar aşağıdaki şekildedir.

• 1. sokaktaki 7. evin numarası 71’dir.

• 5. sokaktaki 24. evin numarası 245’tir.

Tatil köyü 7 sokaktan oluştuğuna göre, son so-
kaktaki son evin numarası kaçtır?

A) 357 B) 507 C) 512

D) 705 E) 715

2. 

k ve n sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere 
k’nin hangi değeri için yukarıda verilen çıkarma 
(–), çarpma (·) ve toplama (+) işlemlerinin so-
nucu aynı olur?

A) –10 B) –6 C) –2 D) 6 E) 10

3. a ve b birer tam sayı olmak üzere,

 5a + 12b = 161

olduğuna göre,

I. a·b sayısı tek sayıdır.

II. a + 4b sayısı tek sayıdır.

III. ab tek sayıdır.

yargılarından hangileri daima doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

4. Bir iş yerinde arkadaşlarına ikram etmek için çiğ 
köfte alan personel müdürü erkek çalışanlara üçer 
tane, bayan çalışanlara ikişer tane çiğ köfte ikram 
ediyor. İkram sonunda aldığı 128 tane çiğ köfteden 
14 tane kalıyor.

Buna göre,

I. Personel müdürünün çift sayıda erkek çalışanı 
vardır.

II. Personel müdürünün çift sayıda bayan çalışanı 
vardır.

III. Personel müdürünün bayan çalışan sayısı, er-
kek çalışan sayısından fazla ise çalışan sayısı 
en az 46 olur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

–5n –3n–

n –n·

3n k+
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5. Aşağıdaki işlem bulmacasında boş bırakılan a ve b 
sütunlarındaki kutuların içine toplama (+), çıkarma 
(–) ve çarpma (·) sembolleri yerleştiriliyor ve her 
satırdaki işlemlerin sonucu c tam sayısı çıkıyor.

a

6

10

12

4

3

–1

8

2

4

c

c

c

=

=

=

b

Buna göre, a ve b sütunundaki semboller ile c 
sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a b c
A) ·, +, + –, ·, + 12

B) +, ·, + +, –, · 16

C) ·, +, – –, ·, · 16

D) –, ·, + ·, –, · 12

E) ·, ·, + –, ·, + 16

6. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kutular be-
lirli bir kurala göre dizilmiştir ve kenar uzunlukları 
santimetre cinsinden olup dikdörtgenlerin alanları 
toplamı A santimetrekaredir.

Buna göre, yukarıdaki dikdörtgenlerin uzun 
kenarları ikişer santimetre artırılırsa A kaç san-
timetrekare artar?

A) 324 B) 346 C) 372

D) 408 E) 420

7. 1’den 16’ya kadar olan sayılar her bir kartın üzeri-
ne bir tane sayı yazılmak koşuluyla 16 tane kartın 
üzerine yazılıp kutulara atılacaktır.

• Kartlar 4 farklı kutuya atılacaktır.

• Kutulardaki kartların üzerinde yazan sayıların 
toplamları eşit olacaktır.

Buna göre, herhangi bir kutunun içinde en çok 
kaç tane asal sayı bulunur?

A) 0 B) 1 C) 4 D) 5 E) 6

8. Aşağıda bir bilgisayar oyununda oluşan görüntü 
verilmiştir. Boş ve mavi renkli karelerden oluşan 
bu görüntüde 625 tane boş kare vardır. 

Buna göre, bu görüntüdeki mavi renkli kare sa-
yısı kaçtır?

A) 48 B) 49 C) 50 D) 51 E) 52

9. Aşağıdaki örüntüde çemberlerin içindeki sayılar, 
her adımda aynı kurala göre yerleştirilmiştir.

Buna göre, n değeri kaçtır?

A) 17 B) 19 C) 23 D) 24 E) 26

4 5 6 20

38

6
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10. Bir caddenin üst tarafındaki aydınlatma direkleri 
ardışık tek sayılarla, alt tarafındakiler ise ardışık 
çift sayılarla numaralandırılmıştır. Numaralar sol-
dan sağa doğru azalmaktadır.

K ve L aydınlatma direklerinin numaraları için 
K – L = 35 olduğuna göre, N ve M aydınlatma 
direklerinin numaraları için N – M farkı kaçtır?

A) 19 B) 21 C) 23 D) 25 E) 27

11. Üçgensel sayı: Ardışık iki pozitif tam sayının çar-
pımının yarısı olan sayılara “üçgensel sayı” denir.

Karesel sayı: Bir pozitif tam sayının karesi veya 
ardışık iki üçgensel sayının toplamı olarak yazıla-
bilen sayılara “karesel sayı” denir.

Örneğin; 10
2

4 5·
=  üçgensel sayıdır.

 16 = 42 = 6 + 10  karesel sayıdır.

Buna göre, pozitif iki basamaklı kaç tane üç-
gensel veya karesel olmayan sayı vardır?

A) 73 B) 74 C) 75 D) 76 E) 77

12. Tüm rakamları asal sayı olan iki veya daha faz-
la basamaklı bir K sayısının rakamları toplamı da 
bir asal sayı oluyorsa K sayısına “çifte asal sayı” 
denir.

Buna göre,

I. İki basamaklı dört tane çifte asal sayı vardır.

II. Üç basamaklı en küçük çifte asal sayının ra-
kamları toplamı 11’dir.

III. Dört basamaklı rakamları farklı en büyük çifte 
asal sayı ile dört basamaklı rakamları farklı en 
küçük çifte asal sayı arasındaki farkın pozitif 
değeri 5175’tir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

13. Aşağıda beş kareden oluşan bir tablo verilmiştir. 
Tabloyu oluşturan her bir karenin değeri, kendin-
den bir önceki ve bir sonraki karelerdeki sayıların 
toplamının yarısıdır. İlk ve son karelerde bu uygu-
lama yapılmamaktadır.

Buna göre, bu tabloda boş olan karelere yazıla-
bilecek sayıların toplamı kaçtır?

A) 52 B) 58 C) 64 D) 70 E) 72

Sağ

Sol

M L

NK
Üst taraf

Alt taraf

30 –18
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14. Aşağıdaki şekilde herhangi bir aya ait takvim ve-
rilmiştir.

Bu bölmelere 1’den 31’e kadar olan sayılar yerleş-
tirilecektir.

a + b + c + d = 66 olduğuna göre, pembe boyalı 
bölmelerdeki sayıların toplamı kaçtır?

A) 75 B) 64 C) 52 D) 49 E) 45

15. Zeynep, üzerinde 2’den 72’ye kadar olan sayıla-
rın yazılı olduğu (2 ve 72 dâhil) kartlardan çift sayı 
yazılı olan kartların bir kısmını 1. kutuya, tek sayı 
yazılı olan kartların bir kısmını 2. kutuya, kalan di-
ğer kartları da 3. kutuya atıyor.

Buna göre, 

I. 1 ve 2. kutulardan birer kart, 3. kutudan dört 
kart alınırsa alınan kartların numaraları toplamı 
tek sayı olur.

II. 3. kutuda sadece bir kart varsa onun da numa-
rası çift sayı ise 1 ve 2. kutularda eşit sayıda 
kart vardır.

III. Her kutuda en az ikişer kâğıt olduğu kabul edi-
lir ve her kutudan ikişer kart alınıp numaraları 
çarpılırsa çıkan sonuç çift sayı olur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

16. x ve y birer tam sayı olmak üzere,

 (x + 5)2 + (y – 1)2

ifadesi bir tek sayıdır.

Buna göre,

I. x tek sayıdır.

II. x·y çift sayıdır.

III. x + y çift sayıdır.

yargılarından hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

17. 4 satır ve 16 sütundan oluşan bir şeklin bir kısmı 
aşağıda verilmiştir.

 ... A K ...

... M B ...

... N D ...

... R C ...

1’den 190’a kadar olan ve ardışık üçer üçer artan 
tam sayılar her kutucuğa birer tane gelecek şekilde 
yazılıyor. En soldaki sütunun en üstteki kutucuğu-
na 1, yanındaki kutucuğa 4, sonraki kutucuğa 7 ge-
lecek şekilde üçer artırılarak birinci satır doldurulu-
yor. Sonra ikinci satırın en soldaki kutucuğuna 49 
yazılıyor ve yine her gelen kutucukta sayılar üçer 
artırılarak ikinci satır da dolduruluyor. İkinci satır-
dan sonra benzer şekilde sırasıyla üçüncü satır ve 
sonra da dördüncü satırdaki kutucuklar da üçer ar-
tırılarak dolduruluyor.

 A + B + C + D = 403

olduğuna göre, K + M + N + R işleminin sonucu 
kaçtır?

A) 376 B) 382 C) 388 D) 402 E) 418

Pzt. Sal. Çar. Per. Cum. Cmt. Paz.

a

b

c

d
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18. a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere,

 a3 – b3 farkı çift sayı,

 b2 – c2 farkı tek sayı

olduğuna göre,

I. ac + ba

II. b·(a – c)

III. ac + b2

ifadelerinden hangileri daima çift bir sayıya 
eşittir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

19. k < m < n < p < r < s ve k, m, n, p, r ve s ardışık çift 
sayılar olmak üzere,

işlemi,

 k·p + n·s – m·r = A

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre, A aşağıdakilerden hangisine eşit 
olabilir?

A) k2 + 10k B) n·(n + 6) C) r2 – 8r

D) n·p E) m·s

20. Bir kursa yazılan öğrencilere verilen kurs numara-
ları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Kız öğrencilere 1’den başlayarak ardışık tek 
sayılar kurs numarası olarak veriliyor.

• Erkek öğrencilere 2’den başlayarak ardışık çift 
sayılar kurs numarası olarak veriliyor.

• Kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının 3 
katından 25 eksiktir.

• Kız öğrencilere verilen en büyük kurs numarası 
93’tür.

Buna göre, bu kursta 93 numarasına kadar kaç 
numara, öğrenci yazılmadan boş kalmıştır?

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25

21. , ,,

sembollerinden her biri farklı bir rakamla eş-
leştirildiğinde,

olduğuna göre, – +! + ! işle-
minin sonucu kaçtır?

A) 4 B) 9 C) 27 D) 30 E) 48

m

r

k n

sp
A

! = !

! –

– + 3·

= 23

! = !
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22.  Aşağıdaki şekilde altı adet daire birleştirilerek bir 
üçgen oluşturulmuştur.

a

cb

10, 12, 16, 18, 20 ve 22 sayıları üçgendeki her dai-
reye sayılardan biri gelecek şekilde yerleştirilecek-
tir.

Her kenar üzerindeki 3 sayının toplamı 50’ye 
eşit olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?

A) 55 B) 52 C) 50 D) 48 E) 45

23. a : a!

: 1’dena

12

 içindeki farklı asal sayıların sayısını gös-

termektedir.a : a!

: 1’dena

12

 a’ya kadar olan asal sayıların toplamı-
nı göstermektedir.

Yukarıda tanımlanan işlemlere göre,

  

ifadesinin değeri kaçtır?

A) 10 B) 17 C) 28 D) 41 E) 58

24. Gizem, tahtaya aşağıdaki şekilleri çiziyor.

Gizem; 

 1. şekilde 5 çizgi,

 2. şekilde 8 çizgi,

 3. şekilde 13 çizgi,

 4. şekilde 16 çizgi

çizerek bu  şekilleri elde ediyor.

Buna göre, Gizem aynı şekilde devam ederse 
21. şekilde kaç tane çizgi çizer?

A) 77 B) 80 C) 85 D) 88 E) 93

a : a!

: 1’dena

12
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