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1. Excel: Her türlü datayı özellikle sayısal dataları tablolar ya da listeler şeklinde tutma ve bu datalarla 
ilgili ihtiyaç duyulan tüm hesaplamalar ve analizleri kolaylıkla yapma imkanı sunan bir uygulama 
programıdır.

 Emrah bilgisayarında excel programını açmış ve programa bazı formüller tanımlamıştır.

A B C D E F ...
1
2
3
...

 ◘  B1 hücresine formül olarak A1 kutusundaki sayıyı 3 ile çarpıp 1 fazlasını alması tanımlanmıştır.

 ◘  C1 hücresine formül olarak B1 hücresindeki sayı çift sayı ise karesinin 10 fazlasını, tek sayı ise 
küpünün 10 eksiğini alması tanımlanmıştır.

 ◘  D1 hücresine formül olarak C1 hücresindeki sayının karekökünü alması tanımlanmıştır. 

 Emrah A1 hücresine 5 yazdığında D1 hücresinde gözlenen sayı hangi iki tam sayı arasındadır?

A) 15 - 16 B) 16 - 17 C) 18 - 19 D) 19 - 20

2.  

 a, b, c, d sayıları arasında yukarıdaki gibi bir 
ilişki veriliyor.

 

 
 Buna göre yukarıdaki ifadenin sonucu 

kaçtır?

A) 
3
25

– B) 
3
23

– C) 
3
23

D) -8

3.  

Kor�dor
A

�le
 O

da
sı

1 3 5 7

8

9

642

 Standart odasında en az 1 en çok 5 kişinin 
aile odasında ise en az 4 en çok 8 kişinin ka-
labildiği bir otelin bir katında bulunan odaların 
planı görülmektedir.

 ◘   Herhangi bir katta yan yana bulunan odalardaki 
kişi sayıları birbirinden farklıdır ve aralarında 
asaldır.

 ◘  6 katlı bu otelin her katındaki oda planı aynıdır 
ve oda numaraları belirtilmiştir.

 ◘ Herhangi bir katta karşılıklı bulunan odalardaki 
kişi sayıları birbirinden farklıdır ve toplamları 
çift sayıdır.

 Buna göre, bu otelde bulunan toplam müşteri 
sayısı en az kaçtır?

A) 120 B) 150 C) 160 D) 180

a b

c d
ac + db

–2 –1

3 –3
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4. B�r olayın olma olasılığı =
İsten�len olası durumların sayısı

Tüm olası durumların sayısı
  

 Otobüs ile Urfa’dan İstanbul’a gidecek olan Merve ve Annesi otogara gelmiş ve otobüste oturacakları 
koltukları belirlemek için görevlinin yanına gitmişlerdir. Merve görevliye annesi ile yan yana, annesi 
ise pencere kenarına oturmak istediğini söylemiştir. 

 Aşağıdaki görselde dolu koltuklar “kırmızı”, boş koltuklar ise “mavi” renkle gösterilmiştir.

 

12345678910111213

A

B

C

D

 Görevli boş koltuklar arasından her ikisinin de isteğine uyan iki koltuğu rastgele seçip onlara vermiştir. 

 Buna göre görevlinin Merve’ye 9C numaralı koltuğu verme olasılığı kaçtır?

A)  12
1 B) 8

1 C) 4
1 D) 2

1

5. Bir grup öğrenci sayıları x ve y olan iki farklı 
gruba ayrılıyorlar. Öğretmen her öğrenciye, 
grubundaki öğrenci sayısı kadar kalem 
dağıtıyor.

 Gruplardaki öğrenci sayıları bilindiğine 
göre dağıtılan kalem sayılarının farkını bulmak 
için aşağıda verilen özdeşliklerden hangisini 
kullanmak uygun olur?

A) (x – y)2 = x2 – 2xy + y2

B) (2x – 2y)2 = 4x2 – 8xy + 4y2

C) x2 – y2 = (x – y).(x + y)
D) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

6. Türkiyedeki koyunların ırklara göre dağılımı 
aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.

 

90o

70o
80o

60o

Dağlıç

Kıvırcık

Mer�nosİves�

Karaman

 Buna göre, Karaman ve İvesi koyunlarının 
toplamı, diğer cins koyunların toplamının 
% kaçını oluşturur?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70
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7. Bir odada oyun oynayan dört arkadaşın boy 
uzunlukları metre cinsinden şu şekildedir:

 Yunus: 2,74 1,99 0,09- -

 Serkan: 
64 36

64 25
+

+

 Kerim: 10 4
2 5

4

4 5

$
$

 Tuğrul: 10 3 .10 6 .100 1 4+ +- -

 Buna göre boy uzunluğu en fazla olan 
kimdir?

A) Yunus

C) Kerim

B) Serkan

D) Tuğrul

8.  ò48  m ó432  m

 Bir çiftlikte bulunan aynı doğrultudaki köpeğin 
ota uzaklığı m48 , keçinin ete olan uzaklığı 

m432  dir.

 Köpeğin eti yemek için aldığı yol,keçinin 
otu yemek için aldığı yolun yarısına eşittir.

 Buna göre,keçi ile köpek arasındaki 
arasındaki mesafe, et ile ot arasındaki 
mesafenin kaç katıdır?

A)  3 B) 4 C) 5 D) 6

9. Bir işyerinin lavabosunda bulunan ve bittiği 
anda hemen doldurulan iki farklı tam dolu 
şişedeki sıvı sabunlar için aşağıdaki bilgiler 
verilmiştir.

 

I.Ş�şe II.Ş�şe

 ◘ I.şişede bulunan 600 ml sıvı sabun düzeneği, 
3 basışta 5 ml sıvı sabun akıtmaktadır.

 ◘  II.şişedeki 800 ml sıvı sabun düzeneği,6 
basışta 4 ml sıvı sabun akıtmaktadır.

 İki şişedeki sıvı sabun ilk defa aynı 
anda bittiğinde, II.şişedeki düzeneğe 
basma sayısı, I. şişedeki düzeneğe basma 
sayısından kaç fazladır?

A) 1440

C) 3200

B) 2160

D) 3600

10. Bir üniversiteye alınacak personeller için iki 
aşamalı sınav uygulanacaktır. 1.Sınavı geçen 
adaylar 2.Sınava girecekler ve bu sınav sonucunda 
işe alınacaklardır.

 

150o

120o

I.graf�k II.graf�k

Başarılı Başarılı

 Yukarıdaki grafiklerde I.grafik 1. sınavdan 
geçenleri, II.grafik 2. sınavdan geçenleri 
göstermektedir.

 Yapılan sınavlar sonucunda üniversite 
personeli olmaya hak kazanan 28 kişi 
olduğuna göre 1. sınavda elenen aday 
sayısı kaçtır?

A)  42 B) 60 C) 72 D) 84
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11. B�r olayın olma olasılığı =
İsten�len olası durumların sayısı

Tüm olası durumların sayısı

 

 Serkan Bey tabletiyle çok oyun oynayan 8. sınıf öğrencisi oğlunun tabletine şifre koyup aşağıdaki 
ipuçlarını vererek doğru şifreyi oğluna buldurmak istemektedir.

 I. Şifre dört basamaklı A62B sayısı olup rakamları birbirinden farklıdır.
 II. A6 tam kare bir sayıdır.
 III. A6 ve 2B sayıları aralarında asal sayılardır.
 Buna göre, Serkan Bey’in oğlunun tabletin şifresini tek seferde doğru bilme olasılığı en çok 

kaçtır?

A) 
5
1 B) 

6
1 C) 

7
1 D) 

8
1

12. Aşağıda kısa kenarı (4x + 20) m, uzun kenarı (8x + 24) m olan dikdörtgen şeklindeki bir pirinç 
tarlasının krokisi verilmiştir. Alanları eşit 8 bölgeden oluşan bu tarlada 1,3,5 ve 7 nolu bölgeler iki 
eşit dikdörtgen parsele 2,4,6 ve 8 nolu bölgeler dört eşit dikdörtgen parsele ayrılmıştır.

 

1.Bölge

2.Bölge

4.Bölge

3.Bölge

6.Bölge

7.Bölge

8.Bölge

5.Bölge

A

B

 Bu pirinç tarlasında yer alan A ve B bölgelerinin alanları arasındaki fark metrekare cinsinden 
aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşittir?

A) x2 + 7x +15
C) x2 + 8x + 15

B) x2 + 8x + 16
D) x2 + 9x + 16
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13. Debi: Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden 1 saniyede geçen su miktarıdır ve  (m³ / sn) olarak 
ifade edilir.

 Aşağıdaki tabloda akarsuların herhangi bir kesitinden geçen su miktarları ve geçme süreleri verilmiştir.

Akarsu Süre(sn) Belirtilen Sürede Akan Su  Miktarı(m3)

Fırat 25 810

Aras 42 167

Kızılırmak 323 648

Gediz 162 1286

Çoruh 84 240

 Yukarıda verilen tabloda verilen bilgiler doğrultusunda bu akarsuların yılın belli zamanlarında ölçülen 
debileri aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

 
Akarsular

Deb� (m3/sn)

K L

 Buna göre, K ve L ile gösterilen akarsular aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

            K                 L   

A) FIRAT           ÇORUH
B) ARAS            KIZILIRMAK
C) GEDİZ           ARAS
D) FIRAT            KIZILIRMAK  

14. a kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir b doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile b.ab   sayısı 
gösterilmektedir.

 Örneğin, 3  sembolü ile 3.43  sayısı gösterilmektedir.

 Buna göre,

 

 çarpımının sonucu kaçtır?

A) 27.34 B) 28.34 C) 210 D) 29

2 4
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15. 
1.raf

2.raf

3.raf

100 cm

20 cm

 Yukarıda gösterilen üç raflı kitaplığa eni cm26  ve boyu cm257  olan aynı büyüklükteki kitaplar;

 ◘ 1. ve 3.rafa dikey şekilde 

 ◘  2.rafa yatay olarak kitaplar arasında boşluk kalmayacak ve kitaplık tamamen dolacak şekilde 
yeterli sayıda yerleştirilecektir.

 Her bir rafın uzunluğu 100 cm, yüksekliği 20 cm olduğuna göre bu kitaplığa gösterilen şekilde en fazla 
kaç kitap yerleştirilir?

A) 54 B) 55 C) 56 D) 57

16. Suna, Zehra ve Samet öğretmenlerinin okulda 
anlattığı üslü sayılar konusu ile ilgili aşağıdaki 
gibi bir oyun kurguluyorlar.

 ◘ Samet üç basamaklı ve rakamları 6’dan 
küçük bir ABC sayısı söylüyor.

 ◘  Suna 42.A + 41.B + 40.C toplamını hesaplayıp 
bulduğu sayıyı S  ile gösteriyor.

 ◘  Zehra 72.A + 71.B + 70.C toplamını hesaplayıp 
bulduğu sayıyı Z  ile gösteriyor.

 Samet arkadaşlarına üç basamaklı bir ABC 
sayısı söylediğinde Suna’nın bulduğu sayı 
S = 94 olduğuna göre, Zehra’nın bulduğu 

sayı kaçtır?

A)  268 B) 282 C) 294 D) 296

17. B�r olayın olma olasılığı =
İsten�len olası durumların sayısı

Tüm olası durumların sayısı

 
I II III

 Yukarıda verilen renkleri dışında özdeş 
topların bulunduğu kutulardan;

 I. kutuda 3 kırmızı, 9 mavi

 II. kutuda 3 kırmızı, 2 yeşil, 4 sarı

 III. kutuda 3 yeşil, 4 sarı, 11 mavi

 top vardır.

 I. kutudan alınan bir miktar top, II. kutuya, geriye 
kalanlar ise III. kutuya atılıyor.

 En son durumda, II. kutudan rastgele 

seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı 5
1  

olduğuna  göre, III. kutudan rastgele seçilecek 

bir topun mavi olma olasılığı kaç olur?

A) 
27
11   B) 

12
7  C) 

2
1  D) 

29
14
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18. Aşağıda her bir bölümü kare veya dikdörtgen 
şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat 
planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir.

25 m2

24 m212 m2

36 m2

 30 m2

 Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar 
uzunlukları metre cinsinden birer doğal 
sayı olduğuna göre alanı verilmeyen 
bölümlerin alanları toplamı en az kaç 
metrekaredir?

A) 53 B) 48 C) 41 D) 17

19. 

1 br

x br

y br
A B

C

 Kısa kenarı y br, uzun kenarı x br olan bir 
dikdörtgenin içine A, B ve C kareleri şekildeki 
gibi çizilmiştir. C karesinin bir kenar uzunluğu 
1 br dir.

 Verilenlere göre, A karesinin alanını veren 
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) x xy y22 2- +

C) x y2 2+

B) x y2 2-

D) x xy y22 2- -

20. x ve y birer doğal sayı olmak üzere 
.x y x y2=  dir.

 

A BAsfalt Kum Çakıl

 Şekilde A noktasında bulunan bir çocuk 
doğrusal bir  rota izleyerek B noktasına gidip 
gelecektir. 

 ◘  Asfalt yol, kum yolun 2 katı uzunluğundadır.

 ◘  Kum yol da, çakıl yolun 2 katı uzunluğundadır.

 ◘  AB arası 2 98 birimdir.

 ◘  Çocuğun asfalt, kum ve çakıl yollardaki 
hızları sırasıyla dakikada 32  birim, 

8  birim ve 2  birim dir.

 Buna göre bu çocuğun yolculuğu kaç 
dakika sürmüştür?

A) 5 B) 6 C) 10 D) 12


