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Başlangıç

 Yukarıdaki telefonda her bir numara çevrilirken il-

gili numara parmakla tutulup başlangıç noktasına 

kadar getirilip bırakılıyor, bırakılan numara tekrar 

olduğu noktaya dönüyor. Bu işlem ilgili numaranın 

üzerindeki rakam kadar saniye sürüyor.

 Örneğin, 5 rakamı tutulup başlangıca kadar getiril-

di ve bırakıldı, bu işlem 5 saniye sürmektedir.

 Yanlışlıkla bir numara çevrilmiş ve yanlışlık son ra-

kamda fark edilmiştir. Hemen arkasından 0 266 412 

04 46 numaralı telefon açılıp 3 dakika konuşulmuş-

tur.

 Tüm bu işlemler 4 dakikada olduğuna göre, yan-

lışlıkla çevrilen numara aşağıdakilerden hangi-

sidir?

A) 0266 201 04 13  B) 0266 314 40 13

C) 0266 518 20 31  D) 0266 124 35 42

            E) 0266 243 60 72

1. A kentinden B kentine doğru iki araç aynı anda ha-

reket ediyor.

 • Yavaş olan araç yolun 5
2 'sine geldiğinde hızlı 

olan araç yolun 3
2 'sine gitmiş oluyor.

 • Hızlı olan araç yolu tamamladığında yavaş olan 

aracın 40 km yolu kalıyor.

 Buna göre, A ve B kentleri arasındaki yol kaç 

km'dir?

A) 60 B) 75 C) 100 D) 135 E) 150

4. Aşağıda 12 eş parçaya bölünmüş A ve B krono-

metreleri verilmiştir.
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 • Başlangıçta her iki ibrede 1'i göstermektedir.

 • Birim zamanda A ibresi 2 parça, B ibresi 3 par-

ça ilerlemektedir.

 Kronometreler aynı anda çalışmaya başladıktan 

sonra A kronometresindeki ibre ikinci kez 9'u 

gösterdiğinde B kronometresi hangi sayıyı gös-

terir?

A) 1 B) 4 C) 7 D) 10 E) 12

3. Hayati'nin 5 bölümden oluşan bahçenin her bir bö-

lümünü işleme süresi aşağıdaki şekilde gösteril-

miştir.

1. Bölüm
(4 gün)

2. Bölüm
(5 gün)

3. Bölüm
(3 gün)

4. Bölüm
(4 gün)

5. Bölüm
(2 gün)

 Aynı bahçeyi İrfan, Hayati'nin 3 katı hızla işlemeye 

başlayıp ilk üç bölümü bitirdikten sonra hızını 3
1  

oranında azaltarak kalan bölümleri bitirmiştir.

 Buna göre, İrfan bahçeyi kaç günde işleyip bi-

tirmiştir?

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7
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6. KAYSERİ
2  4 km

KAYSERİ
32 km

KAYSERİ’ye
HOŞGELDİNİZ

 Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan BİLGİN ailesi her 

seferinde bir önceki gittiği mesafenin yarısı kadar yol 

gidecek şekilde tabelaların olduğu mekanlarda mo-

la vermiştir. Kayseri'ye ulaştığında da bu kural değiş-

memiştir.

 Yukarıdaki yolda gösterilen tabelalar da bazı rakam-

lar görülmemektedir.

 Buna göre, son mola yeri ile Kayseri arası kaç 

km'dir?

A) 244 B) 254 C) 274 D) 284 E) 294

7. Aşağıdaki tabloda aynı binanın A ve B asansörleri-

nin iniş ve çıkış bilgileri verilmiştir.

İniş (metre/sn)

Çıkış (metre/sn)

5

4

3

2

A asansörü B asansörü

 A asansörü en alt katta, B asansörü en üst katta iken 

aynı anda çalışmaya başlayıp A asansörü yukarı doğ-

ru, B asansörü aşağı doğru hareket ediyor ve 30 sa-

niye sonra yanyana geliyorlar.

 Buna göre, en üst katta oturan bir kişi A asansö-

rü ile aşağıya iniyor fakat evde bir şey unutuldu-

ğunu fark ediyor ve en alt katta indikten 3 saniye 

sonra B asansörü ile tekrar eve çıkıyor. Tekrar eve 

dönene kadar geçen toplam süre kaç saniyedir?

A) 126 B) 130 C) 138 D) 145 E) 150

8. 300 m uzunluğundaki bir tünele, hızları aynı olan iki 

tren karşılıklı olarak zıt yönde aynı anda giriyor.

300 m

 Uzunlukları 60 metre ve 30 metre olan bu iki tre-

nin karşılaşmasından sonra tünelden çıkma sü-

relerinin oranı kaçtır?

A) 7
3  B) 9

4  C) 6
7  D) 9

8  E) 9
6

5. Aynı noktadan farklı zamanlarda yola çıkan üç araç, 

aynı yola çıkış tarihleri ve günlük alınan yol miktarla-

rı gösterilmiştir.

1 Kasım 2019
80 km/gün

15 Kasım 2019
90 km/gün

1 Aralık 2019
x km/gün

 Aynı yönde hareket eden bu üç araç belli bir za-

man sonra yanyana geldiklerine göre, x değeri 

kaçtır? (Kasım ayı 30 gündür)

A) 95 B) 98 C) 100 D) 102 E) 105

8-C7-E6-A5-E
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4. Sakarya'dan Ankara'ya gidecek olan bir kişinin her 

bir saat sonunda, Ankara'ya olan uzaklığını göste-

ren tabelalar aşağıdaki yolda gösterilmiştir.

ANKARA
280 km

ANKARA
190 km

ANKARA
130 km

ANKARA
60 km

ANKARA’ya
HOŞGELDİNİZ

 Bu hareketlinin tüm yolculuk boyunca saatteki 

ortalama hızı 70 km olduğuna göre, ilk 3 saatte 

aldığı yol kaç km'dir?

A) 300 B) 250 C) 220 D) 180 E) 150

2. Aşağıdaki haritada, A ile B kentleri arasındaki bir 

yolda trafiğin akıcı olduğu yerler yeşil renkte, trafi-

ğin yoğun olduğu yerler kırmızı renkte gösterilmek-

tedir.

 

A

B

Akıcı trafik

Yoğun trafik

 A kentinden yola çıkan bir otomobil trafiğin akıcı 

olduğu yerlerde saatte 105 km, trafiğin yoğun ol-

duğu yerlerde saatte 35 km hızla giderek B kenti-

ne varmıştır. Eğer bu yolun tamamında yoğun tra-

fik olsaydı otomobil B kentine 24 dakika daha geç 

varacaktı.

 Buna göre, trafiğin akıcı olduğu yerlerde otomo-

bilin geçirdiği toplam süre kaç dakikadır?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

3. 
30 m/sn

10 m/sn

•

A

B

 Yukarıdaki şekilde kırmızı kısmı toprak, mavi kısmı 

asfalt olan 480 metre uzunluğunda yarış pisti gös-

terilmiştir.

 Şekilde gösterilen hızlar asfalt yoldaki hızlar olup; 

araçlar toprak yola geldikleri zaman hızları yarıya in-

mektedir.

 A ve B noktalarından belirtilen hızlarla aynı an-

da hareket eden araçlar ikinci kez A'dan kaç met-

re ilerde karşılaşırlar?

A) 135 B) 120 C) 100 D) 90 E) 75

1. A şehrinde yaşayan KESKİN ailesi, B şehrindeki 

köylerine ziyarete gitmek istemektedir. Haritadan 

yolunu belirleyen KESKİN ailesi, planladığı saatte 

yola çıkıp araçlarıyla saatte 120 km hızla giderlerse 

saat 18:00'da, saatte 90 km hızla giderlerse aynı gün 

saat 21:00'da köyüne varacaklarını hesaplıyorlar.

 Buna göre, KESKİN ailesinin planladığı bu sa-

atte yola çıkıp aynı gün saat 19:00'da köylerine 

varmaları için aracın hızı saatte kaç km olmalı-

dır?

A) 95 B) 98 C) 100 D) 105 E) 108

HAREKET PROBLEMLERİ
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6. Ufuk evden iş yerine sabit hızla; 

 • arabasıyla giderse 5 dakika

 • yürüyerek giderse 40 dakika

 sürede varmaktadır.

 Ufuk evden arabasıyla yola çıkıp zamanında iş yeri-

ne varmayı planlamıştır. 3 dakika sonra arabası bo-

zulmuş hiç vakit kaybetmeden yürüyerek iş yerine 

varmıştır.

 Buna göre, Ufuk iş yerine kaç dakika geç kalmıştır?

A) 12 B) 14 C) 15 D) 18 E) 20

7. 

1 3 5 7 9 11 13 15 17

 Şekildeki koşu pisti eşit aralıklarla numaralandırılmış 

tek sayı kodlarıyla düzenlenmiştir.

 • İki koşucudan biri 1 numara, diğeri 15 numara 

üzerindedir.

 • Ardışık iki numara arasındaki mesafeyi 1 numa-

radaki koşucu 3 saniyede, 15 numaradaki koşu-

cu ise 4 saniyede koşmaktadır.

 Buna göre, aynı anda ok yönünde harekete başla-

yan iki koşucu ilk kez hangi numarada yanyana ge-

lirler?

A) 39 B) 43 C) 49 D) 57 E) 65

8. 

950

60

5 8

Aralarındaki
mesafe (km)

Zaman (saat)

 Yukarıdaki şekilde M ve N şehirlerinden birbirlerine 

doğru aynı anda hareket eden iki araç arasındaki za-

mana bağlı olarak yol değişimi verilmiştir.

 İki araç birbirleri ile karşılaştıktan sonra, hızlı olan 

araç yön değiştirip yavaş olanla aynı yönde gitmek-

tedir.

 Buna göre, yavaş olan aracın hızı aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 95

5. Dairesel bir yarış parkurunda Nazlı başlangıç nokta-

sından harekete başlıyor. Emir ise Nazlı'dan 28 daki-

ka sonra aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor.

 Her ikisi de yol boyunca hiç mola vermeden sabit 

hızla hareket ediyorlar.

Nazlı EmirBaşlangıç
•

 Nazlı, harekete başladıktan 64 dakika sonra Emir ile 

ilk kez karşılaşıyor. Bu karşılaşmadan bir süre sonra 

Nazlı ile Emir başlangıç noktasına ayı anda varıyor 

ve bir turu tamamlıyorlar.

 Nazlı ile Emir turu tamamladıklarında saat 14:00 

olduğuna göre, ilk kez karşılaştıklarında saat kaç 

idi?

A) 13:12 B) 13:24 C) 13:35

 D) 13:40 E) 13:45 

8-C7-D6-B5-A


