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TEST NO: 2PERİYODİK PROBLEMLER

4-C3-E2-C1-B

4. Hayat Ekmek Fırınından pide almak isteyen bir grup 

mahalleli saat 18:55'den sonra pide sırasına girmek-

tedirler. Saat 19:00'da satışa başlayan ekmek fırını 

önüne pide sırasına giren 7 kişi bulunmaktadır.

 İki dakika içinde baştan 3 kişi pide alıp sıradan ay-

rılırken bu süre içinde pide sırasına 5 kişi dahil ol-

maktadır.

Saat 19:00

Saat 19:02

 Buna göre saat 20:00 gösterdiğinde pide kuy-

ruğunda kaç kişi vardır?

A) 63 B) 65 C) 67 D) 69 E) 71

2. A

G

F

E D

C

B

 Yukarıda bir çember üzerinde sıralanmış 7 kutuya, 

A kutusundan başlayıp B yönünde ilerleyerek her 

seferinde bir kutu atlayarak para bırakılacaktır.

 İlk bırakılan para 1¨ olup, her kutuya bırakılan pa-

ra öncekinden 1¨ fazla olacaktır.

 En son bırakılan para 100¨ olduğuna göre, bu 

para hangi kutuya atılmıştır?

A) A B) B C) C D) D E) E

3. 

I

II

III

 I. konumdaki sarkaç I, II, III, II, I, .... olacak şekilde 

devamlı salınım yapmaktadır.

 İlk konumda kırmızı olan sarkaç her konuma gel-

diğinde renk değiştirmektedir. Renk sırası kırmızı, 

mavi, yeşil, sarı ve mordur.

 I. konumda kırmızı olan sarkaç 4. kez I. konum-

da kırmızı olduğunda kaç kez renk değiştirmiş-

tir?

A) 40 B) 41 C) 48 D) 54 E) 60

1. Serra, elindeki yeterli sayıda yeşil, mavi ve kırmızı 

renkte boncukları;

 Sırasıyla 1 yeşil, 2 mavi ve 3 kırmızı boncuk olacak 

şekilde ipe dizecektir.

 Serra, bu dizilimi bozmadan bir kolye yapmış ve 

bu kolyeyi bir kısmı görünmeyecek şekilde hediye 

kutusunun içine koymuştur.

 Kutunun içindeki kırmızı boncuk sayısı, kutunun 

içindeki mavi boncuk sayısından 5 fazla olduğu-

na göre, kolyedeki toplam boncuk sayısı kaçtır?

A) 30 B) 48 C) 54 D) 60 E) 66
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6. Selin tatil günlerinde ders çalışırken cep telefonuna 

eşit aralıklarla önce ders çalışacak sonra dinlenecek 

şekilde alarm kuracaktır.

Kur Seç İptal

08:10
08:40
09:10

 Selin, ilk alarm 08:00'da, son alarm 17:20'de çalacak 

şekilde 15 alarm kurmuştur.

 Buna göre, bu alarmlardan kaç tanesi saat başın-

da çalmamıştır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

7. Elif gitar kursuna gitmiş ve öğretmeni ilk olarak aşa-

ğıdaki notaları düzenli olarak çalmasını istemiştir.

sol fa si mi
re

sol fa si

 Elif bu notaları 123 kez çaldıktan sonra sıkılmış ve 

123 'den sonra notaları kaldığı yerden itibaren ters-

ten çalmaya başlamıştır.

 Elif, her nota için gitarına bir kez dokunduğuna 

göre, 190. kez çaldığı nota aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) sol B) fa C) si D) mi E) re

8. 

1
3 42
7 8 965

10 11 12 13 14 15 16

 Yukarıdaki şekilde sayma sayıları ardışık olarak sıra-

sıyla yerleştirilmiştir.

 Bu şeklin bir kesiti,

41
b

c
a

 olduğuna göre, a+b+c toplamı kaçtır?

A) 162 B) 170 C) 181 D) 192 E) 200

5. Sıfırdan başlayarak ardışık çift sayılar aşağıdaki ku-

tulara yukarıdan aşağıya artacak biçimde yerleştiri-

liyor.

 1. sütunda 2 kutucuk, 2. sütunda 4 kutucuk, 3. sü-

tunda 6 kutucuk olacak biçimde her yeni sütuna ge-

çildiğinde kutucuk sayısı iki artıyor.

0
2

4
6
8

10

12
14
16
18
20
22

1 2 3

 Buna göre, 240 sayısı kaçıncı sütunda yer alır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

8-C7-A6-B5-C
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