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TEST NO: 6

4-E3-C2-D1-B

4. Üst üste konmuş 50 adet A 3 kağıdı enine doğru 

tam ortasından katlanarak bir defter yapılıyor.

 Yapılan defterin ortası zımbalanarak sayfalarına 

1'den başlayarak ardışık olarak numara veriliyor.

 Numara verme işlemi bittikten sonra zımba soku-

lup içinden üzerinde 18 numaranın olduğu A 3 ka-

ğıdı alınıyor.

 Alınan bu kağıdın tüm numaraları toplamı kaç-

tır?

A) 144 B) 196 C) 212 D) 368 E) 402

2. Özgür Kırtasiye bir okulun A sınıfındaki 24 öğrenci-

nin her biri için kurşun kalem, kalemtraş ve silgiden 

her birinden birer adet hazırlayarak öğrencilerin al-

ması için sınıflarına bırakmıştır. Bırakılan kırtasiye 

malzemeleri ile ilgili aşağıdakiler  bilinmektedir.

 • Tüm öğrenciler en az bir çeşit malzeme almıştır.

 • Aynı çeşit malzemeden birden fazla alan öğren-

ci bulunmamaktadır.

 • Yalnızca iki çeşit malzeme olan öğrenci bulun-

mamaktadır.

 En sonunda 6 tane kurşun kalem, 7 tane kalemtıraş 

ve 5 tane silgi alınmadığı belirlenmiştir.

 Buna göre, üç çeşit kırtasiye malzemesi alan öğ-

renci sayısı kaçtır?

 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

3. Hamit, Ömer ve Mustafa aşağıdaki dikdörtgensel 

alana aynı boyutlarda resimler yapıştıracaktır.

 Sırasıyla önce Hamit 1 tane, Ömer 2 tane, Musta-

fa 3 tane şeklinde sırası gelen öncekinden bir faz-

la olacak şekilde resimler yapıştırıyor.

 En son kişi dikdörtgensel bölgeyi tamamlarken yu-

karıdaki kurala uymak zorunda değildir.

 Mustafa toplam 110 resim koyarak dikdörtgen-

sel bölgeyi tamamladığına göre, Ömer toplam 

kaç resim yerleştirmiştir?

A) 100 B) 102 C) 126 D) 132 E) 140

1. İki bölümden oluşan bir çağrı merkezinde her ma-

sada bir kişi çalışmaktadır. Çağrı merkezinin yöne-

tim merkezinde bulunan tarih, saat ve her bir bö-

lümde boş olan masa sayısını gösteren tabelanın 

farklı saatlerdeki iki görünümü aşağıda verilmiştir.

30.12.19   14:00

Boş
1. Bölüm 2. Bölüm

18 10

30.12.19   18:00

Boş
1. Bölüm 2. Bölüm

4 13

 Verilen bu iki saat arasında çağrı merkezine giriş 

yapan kişi sayısı ile çıkış yapan kişi sayısı toplamı-

nın 43 olduğu bilinmektedir.

 Buna göre, verilen bu saatler arasında çağrı mer-

kezine giriş yapan kişi sayısı kaçtır?

A) 23 B) 27 C) 30 D) 34 E) 37
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TEST NO: 6 7. 1. sıra

2. sıra

3. sıra

 Bir kişi, özdeş çubuklar kullanarak her sırada, önce-

ki sıralarda kullandığı çubukların toplamının 3 katı ka-

dar çubuk kullanarak eşkenar üçgenler oluşturuyor.

 Birinci sırada 1 adet çubuk ile başlanıp, son sıra-

da 3072 adet çubuk olduğuna göre, verilen şekil-

de kaç sıra vardır?

A) 5 B) 7 C) 10 D) 12 E) 15

6. 

 Bir manav geliştirdiği bir yöntem ile toplamları 121 

kg olan birbirinden farklı 5 ağırlık yardımıyla, ağırlığı 

en çok 121 kg olan her bir cismi tartmak istiyor.

 Buna göre, kullandığı ağırlıklardan biri aşağıda-

kilerden hangisi olabilir?

A) 2 B) 5 C) 8 D) 9 E) 11

5. Resimdeki dikiş makinesinde I, II ve III numaralı şe-

ritlerinden her saniyede 1 motif işlenmekte ve şekil-

deki gibi dizilmektedir.

Dikiş Makinesi

I. Şerit

II. Şerit

III. Şerit

  I. Şeritte sırasıyla 1 kırmızı 1 mavi,

  II. Şeritte sırasıyla 1 kırmızı 3 mavi,

  III. Şeritte sırasıyla 1 kırmızı 5 mavi,

 motif sıralanmıştır.

 Üç şeritte de kırmızı motif ile başlandığına göre, 

kaç dakika sonra III. şeritteki mavi motiflerin sa-

yısı, I. ve II. şeritteki toplam kırmızı motif sayısın-

dan 50 adet fazla olur?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

8-E7-B6-D5-E

8. Berrin sınıftaki arkadaşlarına çikolata dağıtacaktır. 

Dağıtma işlemini;

  1. arkadaşına 1 çikolata
  2. arkadaşına 2 çikolata
  3. arkadaşına 3 çikolata
   
   
 
  n. arkadaşına n çikolata

 biçiminde yapacaktır.

 Bu işlemin sonunda kendisine 8 çikolatanın kaldığı-

nı hesaplamış ve bu dağıtma işleminden vazgeçerek 

kendisine hiç çikolata kalmayacak şekilde tüm çiko-

lataları arkadaşlarına eşit olarak dağıtmıştır.

 Bu durumda n. arkadaşının aldığı çikolata sayısı 

ilk duruma göre 7 tane azaldığına göre, bu sınıf 

toplam kaç kişidir?

A) 21 B) 20 C) 19 D) 18 E) 17


