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1.  Aşağıda verilen afişte Türkiye nüfusunun 

80 milyon olduğu bir anda kadın ve erkek 

cinsiyetlerine göre obez oranları verilmiştir. 

 

Verilen afişe göre obez olan kadın sayısı obez 

olan erkek sayısından kaç fazladır? 

                                                         

                                                      

 

2.  Ali Öğretmen tahtaya Şekil 1’de verilen 

işlemleri yazıyor.  

Seçtiği öğrencilerden şekil-1’de verilen 

kutuları , kutuların içinde yazan işlemlerin 

sonuçları ile aynı değere sahip şekil-2’deki 

kutular ile  eşleştirmelerini istiyor. 

 

 

Buna göre Ali Öğretmen’in tahtaya kaldırdığı 

öğrenciler doğru kutuları eşleştirdiğinde,   

Şekil-2’de verilen kutular arasından hangisi 

Şekil 1’de verilen kutulardan herhangi biri ile 

eşleştirilemez? 

 

 

 

 

 

3. Aşağıda verilen özdeş çarklar eş 

bölmelerden oluşmaktadır. 

 

  

 

 

 

 

 

Bir yarışmada kullanılan bu çarklar aynı anda 

çevrilip çarklar durduğunda 1. Çarkta okun 

gösterdiği sayının 2. Çarkta okun gösterdiği 

yüzdesi hesaplanıyor. Çıkan sonuç çarkları 

çeviren yarışmacıya puan olarak yazılıyor. 

Örneğin,  1.çarkta ok 400’ü gösterip 2. Çarkta 

ok %10’u  gösterdiğinde ; 

400’ün %10 ‘u olan 40 sayısı yarışmacıya puan 

olarak yazılıyor. 

Bu yarışmada çevrilen çarklar durduğunda 

okların gösterdiği bölmeler aynı renkte  

olduğuna göre , yarışmacının alacağı puan 

aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

                                                                            

 

 

 

 

4.   Bir sayının %120 ‘sini hesaplamak için 

aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? 

A) Bu sayı 0,2 ile çarpılabilir. 

B) Bu sayı 5’e bölünebilir. 

C) Bu sayı 120 ile çarpılabilir. 

D) Bu sayı 1,2 ile çarpılabilir. 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

      

    

        

 

A)  

 

C)  

 

B)  

 
 

 

D)  
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5. Aşağıda verilen havuz 500 litre su 

alabilmektedir. 

 

Başlangıçta boş olan bu havuzun 1. Gün  

%20’si  su ile dolduruluyor. 

Bu havuza ikinci gün boş kalan kısmın yüzde 

kaçı kadar su doldurulursa havuzun %40’ı 

doldurulmuş olur? 

                                                     

 

6.  Aşağıda verilen tablo 6 eş bölmeye ayrılıp 

harfler ile isimlendirilmiş bu bölmelere birer 

doğal sayı yazılmıştır.  

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)  F bölmesinde yer alan sayı A bölmesinde 

yer alan sayının  %40’ı kadar azaltmış haline 

eşittir. 

B) B bölmesinde yer alan  sayı, D bölmesinde 

yer alan sayının %80’ı dır. 

C)  C bölmesinde yer alan sayının %0,2 ‘si  

7’dir. 

D)  E bölmesinde yer alan sayının %2,5’i 

62,5’tur. 

 

 

 

7. Aşağıda verilen mont  peşin ödeme 

yapılması durumunda etiket fiyatı üzerinden 

%30 indirimle satılmaktadır. 

 

Bu montu satın alan Kenan kasiyere 350 lira 

peşin ödeme yaptığına göre, montun etiket  

fiyatı kaç liradır? 

                                                            

 

8. Aşağıda verilen kazağa önce %50 indirim 

yapılıyor. Daha sonra indirimli fiyat üzerinden 

%10 indirim yapılıyor. 

 

Buna göre bu kazağın başlangıçtaki fiyatına 

göre toplamda yüzde kaç indirim yapılmış 

olur? 
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9. KDV : Katma Değer Vergisi olarak 

isimlendirilen bir vergi türüdür. Ürünün 

fiyatının KDV yüzdesi hesaplanarak ürünün 

fiyatına eklenir. Ürün KDV oranı eklenmiş hali 

ile satılır. 

 

Yukarıda verilen ürüne %8 KDV uygulandığına 

göre bu ürünün KDV’li satış fiyatının lira 

cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi 

olur? 

                                                         

 

10. Bir mağazadan yapılan alışverişlerde 

aşağıda verilen kampanyalar 

uygulanmaktadır. 

  

 

 

 

 

 

Buna göre 2000 liralık bir alışveriş yapan 

Nazan Hanım, 1. Kampanyayı seçmesi 

durumunda ödeyeceği her bir taksitin fiyatı, 2. 

Kampanyayı seçmesi durumunda ödeyeceği 

her bir taksitin fiyatından kaç lira daha 

fazladır? 

                                                          

 

 

 

11.  Benzinin litre fiyatı 12 lira olduğu bir anda 

yapılan zam sonucu litre fiyatı 15 liraya 

yükselmiştir. 

 

Buna göre benzine yapılan zam oranı yüzde 

kaçtır? 

                                                        

 

 

12. Aşağıda verilen numaralı torbalara 1000 

adet ceviz paylaştırılacaktır. 

 

1. Torbaya 1000 adet cevizin % 20 si, ikinci 

torbaya ise kalan cevizlerin %30’u 

konulacaktır. En son kalan cevizler ise                  

3. Torbaya konulacaktır. 

   Buna göre 3. Torbada bulunan ceviz miktarı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
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13. Aşağıda giriş kısmının genişliği 3 metre 

olan bir işyerinin farklı anlardaki kepenk 

görünümleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

1. görünümde kepenk’in zemine olan uzaklığı 

200 dm , 2. Görünümde kepenkin zemine 

uzaklığı 20 dm’dir 

 

 

 

 

 

 

Bu işyerinin giriş kısmının  1. Görünümde %60’ı ,  

2. Görünümde ise  % 15 ‘i gözükmektedir. 

Buna göre bu işyerinin giriş kısmını tamamen 

kapatan kepenkin görünen kısmının alanı kaç 

metrekaredir?  

                                                                     

 

 

14. Bir sayının %20’si 40 olduğuna göre bu 

sayının % 102,5’u kaçtır? 

                                                               

 

 

 

 

15.  Başlangıçta boş olan aşağıda verilen 

deney tüpünün %55’i bir sıvı ile dolduruluyor.  

 

Bu şişenin son durumda boş kalan kısmının 

hacmi  180 mililitredir. 

Buna göre bu şişenin toplam hacmi kaç 

mililitredir? 

 

                                                                     

 

 

Cevap Anahtarı için ; 

İnstagram hesabım olan : @bay.xkare 

Facebook grubumuz olan: ikskarey denemeleri 

Hesaplarını takip ediniz  
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Daha erken tanışmadığınıza pişman olacağınız bir kitap okumaya ne dersiniz  

 

 

SORMA KİTABINI YAZMA İHTİYACI NEDEN HİSSETTİM; 

Ezbere dayalı bir eğitim sisteminden yorum gücünü test eden bir sınav sistemine geçeli tam 4 

yıl oldu. Öğrencilerimiz onlarca soru bankası çözmesine rağmen hala LGS gibi beceri temelli 

sorulardan oluşan sınavlarda istenilen verime ulaşamadı. Öğrencileri ezberden kurtarıp 

düşünmeye teşvik eden SORMA isimli bu eser matematiksel problemlerin yeni sınav sistemine 

uygun çözüm yöntemlerini içermektedir. Bu eserin en önemli özelliği bilgiyi yaşanmış bir 

olaydan uyarlama yaparak macera dolu bir hikaye ile sunmasıdır. Bazı problemlerin 

çözümlerinin yapılması için boş kutucukları olan bu eser, okurken kalem kullanılması gereken 

nadir hikaye kitaplarından biridir. Mizah dili ile yazılmasına rağmen duygu yüklü bir hikayeye 

hazır olun. 

Kitabımızı online alışveriş sitelerinden(https://www.kitapmuptelasi.com.tr gibi ) sipariş 

edebilir veya toplu sipariş vermek için irtibata geçebilirsiniz.  

( Toplu siparişlerde uygun fiyat kolaylığı sağlanacaktır.) 

Yazarın instagram hesabı : @bay.xkare 

ABDULLAH KARA 

 

 

 

https://www.kitapmuptelasi.com.tr/

