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Deneme Sınavı - 03

SARMAL DENEME (1 VE 2. ÜNİTE)

1. Aylin, Harun ve Müge’ye üzerlerinde işlemler yazan kartlar verilmiş, onlardan bu işlemlerin sonuçlarını bulmaları 
istenmiştir.

Aylin Harun Müge

12 + (22 x 3)

33 – (42 ÷ 2)
52 + (42 – 8)

Aşağıdakilerden hangisi Aylin, Harun ve Müge’nin vereceği doğru cevaplardan biri değildir?

A) 19 B) 23 C) 24 D) 33

2. Azra, marangozdan aldığı bir tahtayı aşağıdaki gibi yedi eş parçaya ayırarak bu parçaların dördünü boyamıştır.

Melek ise marangozdan aynı boyutta başka bir tahtayı alıp yirmi bir eş parçaya ayırmıştır.

Melek bu parçalardan kaç tanesini boyarsa Azra ve Melek’in tahtalarının boyalı kısımlarını ifade eden kesir-
ler birbirine denk olur?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18
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3. Ayşe Öğretmen, sekiz öğrencisini tahtaya çıkarmış ve onlara üzerinde farklı rakamların yazılı olduğu kartlar ver-
miştir. Öğrencilerinden, milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı, birler bölüğündeki rakamların sayı 
değerleri toplamından küçük olan en büyük sekiz basamaklı sayıyı oluşturacak şekilde dizilmelerini istemiştir.

7

9

4

2 6

3 18

Buna göre, öğrenciler Ayşe Öğretmen’in istediği şekilde dizildiğinde oluşan sayının binler bölüğündeki 
sayıların basamak değerleri toplamı kaç olur?

A) 901 000 B) 863 000 C) 764 000 D) 421 000

4. Mert, Şekil I’de verilen ipin 
5

1 ’ini makasla kesip alıyor. Daha sonra bu parçayı, Şekil II’deki gibi cetvelle ölçüyor.

 Şekil I Şekil II

Buna göre, Şekil I’de verilen ipin kesilmeden önceki uzunluğu kaç santimetredir?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20
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5. Aşağıda bir mağazada satışa sunulan iki faklı markaya ait bilgisayar, telefon ve tabletin tekli satış fiyatları verilmiştir.

A Marka

B Marka

KAMPANYA - 1KAMPANYA 1

KAMPANYA 2

B Marka

A Marka

Asaf A marka ürünleri tekli satış fiyatları toplamından 750 lira daha az ödeyerek Kampanya 1’den, Ömer ise  
B marka ürünleri tekli satış fiyatlarından 800 lira daha az ödeyerek Kampanya 2’den bu ürünleri satın alıyor.

Buna göre, Ömer’in ürünler için ödediği ücret Asaf’ın ürünler için ödediği ücretten kaç lira fazladır?

A) 120 B) 720 C) 860 D) 980
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6. Aşağıda verilen tırtılın üzerindeki sayılar belirli bir kurala göre yazılarak bir sayı örüntüsü oluşturulmuştur.

1 8 15
29

43 50

Buna göre, sayı örüntüsünde boş bırakılan kısımlara getirilmesi gereken sayılar aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) 36 ve 50 B) 35 ve 49 C) 22 ve 35 D) 22 ve 36

7. Aşağıdaki kâsede üzerlerinde numaralar yazan dokuz adet top verilmiştir.

8 9

32 1
0

4 9
0

Neda bu kâsedeki toplardan her seferinde bir top çekip, çektiği topu tekrar kâseye atmadan topların üzerindeki 
rakamlarla dokuz basamaklı bir sayı oluşturmuştur.

Neda’nın oluşturduğu sayı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Birler bölüğündeki sayı, rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayıdır.

• Binler bölüğündeki sayı, iki basamaklı bir sayıdır.

• Milyonlar bölüğündeki sayı, üç basamaklı en büyük çift sayıdır.

Buna göre, Neda’nın oluşturduğu sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Dokuz yüz doksan sekiz milyon kırk üç bin yüz iki

B) Dokuz yüz seksen dört milyon doksan iki bin yüz üç

C) Dokuz yüz doksan sekiz milyon dört yüz yirmi bin yüz üç

D) Dokuz yüz doksan sekiz milyon yirmi dört bin yüz üç
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8. Aşağıda 5A sınıfında bulunan 36 öğrencinin tek sıra hâlinde dizilerek oluşturduğu sırada Esin, Hayal ve Talha’nın 
bulundukları yerler gösterilmiştir.

Esin

•  •  • •  •  •

TalhaHayal

Bu sırada Esin ve Hayal’in arasında bulunan kişi sayısı, sınıf mevcudunun 
3

2 ’üne eşittir.

Buna göre, Hayal ve Talha arasında kaç kişi vardır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

9. Şekildeki karelerin içine; okların yönlerinde hareket edilerek, okun üstünde yazan belirtilen işlemler yapılarak bu 
işlemlerinin sonucunda çıkan sayılar yazılacaktır.

A 2715

+1315

–550

–550

+1315

C

B

Buna göre; A, B ve C ile belirtilen karelere yazılacak sayıların toplamı kaçtır?

A) 5880 B) 5945 C) 6495 D) 6594
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10. Aşağıda denk kesirlerle ilgili hazırlanmış bir bilgisayar programı verilmiştir.

5 ile
genişlet.

2 ile
sadeleştir.

3 ile
genişlet.

6 ile
sadeleştir.

GİRİŞ ÇIKIŞ

Bu şemada giriş kısmına yazılan kesre, istenilen işlemler yapılarak çıkış bölümüne ulaşılacaktır.

Buna göre, giriş bölümüne 
8

4  kesri yazıldığında çıkış bölümünde yazılı olan kesrin pay ve paydasının top-
lamı kaç olur?

A) 90 B) 60 C) 30 D) 15

11. 27 metre yükseklikten bırakılan bir top, üç kere zıpladıktan sonra durmuştur.

27 m

Bu top her zıpladığında bir önceki yüksekliğinin 
3

1 ’ü kadar yükselmektedir.

Buna göre, bu top üçüncü zıplayışında kaç metre yükselmiştir?

A) 1 B) 3 C) 6 D) 9
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12. Ahmet, elinde bulunan kırk beş adet boncuğun hepsini bir abaküsün çubuklarına takarak dokuz basamaklı bir sayı 
oluşturacaktır. Boncuklardan bir kısmını abaküsün çubuklarına taktıktan sonra aşağıdaki gibi bir görüntü oluşmuş-
tur.

Ahmet elinde kalan boncukları abaküsün boş çubuklarına en az bir tane eklemek şartıyla takıyor.

Buna göre, Ahmet’in elde edebileceği en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 217 634 499 B) 217 634 599 C) 217 634 598 D) 297 634 491

13. Aşağıda uzunlukları belli olan üç ip gösterilmiştir. İkişerli olarak birbirine bağlanan her ipi, bağlanan ucundan 

6

1  desimetre kısalmıştır.

3
26 dm 3

31 dm 3
34 dm

İpin bağlanmış hâli

Buna göre, üç ipin birbirine bağlandıktan sonraki uzunluğu kaç desimetredir?

A) 
3

89  B) 
3

88  C) 28 D) 29
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14. Aşağıda 120 santimetre uzunluğunda bir tahta parçası verilmiştir.

4 cm
6 cm

120 cm

Bu tahta parçasına, tahtanın her iki ucundan da uzunluğunun 'si
20

3  kadar boşluk bırakılarak 6 santimetre aralıklar-

la 4 santimetre genişliğinde askılar takılıyor.

Buna göre, bu tahtaya toplam kaç askı takılmıştır?

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

15.  

Cırcır böceklerinin ötme sıklığı, hava sıcaklığı hakkında 
bilgi vermektedir. Bunun için cırcır böceğinin 24 saniye-

de kaç kere öttüğü sayılır. Bu sayının    ’ü alındıktan 

sonra, bulunan sayıya 5 eklenir. Sonuçta elde edilen 
sayı hava sıcaklığını derece olarak verir.

1
3

Bunu Biliyor muydunuz?

Bahçesinde gazete okuyan Halil Bey “Bunu biliyor muydunuz?” köşesindeki bilgiye göre hava sıcaklığını belirlemek 
istiyor. Cırcır böceklerini dinlediğinde 24 saniyede 57 kere öttüklerini saymıştır.

Buna göre, Halil Bey hava sıcaklığını kaç derece bulmuştur?

A) 19 B) 23 C) 24 D) 25


