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5 arkadaş okul bahçesindeki beton zemine yandaki  gibi bir şekil çizerek 

eğitsel bir oyun tasarlamıştır. 

Bu oyun göre; 

- Her oyuncunun 4 adım hakkı vardır.

- 1 adım 1 birimdir.

- Adımlar sağ ve yukarı yönlü olmalıdır.

-  Tüm oyuncular işaretli yerden başlamak üzere, ulaştığı noktadaki üslü 

ifadenin değeri en büyük olan oyuncu 1. olacaktır. 

Bu oyunda Furkan'ın birinci Musab'ın sonuncu olduğu bilindiğine göre bu iki oyuncunun ilerleme yönleri aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

Furkan Musab

A) 3 adım yukarı, 1 adım sağa 4 adım yukarı

B) 1 adım yukarı, 3 adım sağa 2 adım sağa,  2 adım yukarı

C) 2 adım yukarı, 2 adım sağa 4 adım sağa

D) 2 adım yukarı, 2 adım sağa 1. adım yukarı, 3 adım sağ

2. 
a defa 
basılır.

ña cm uç 
çıkar

  Basım sayısı Çıkan ucun toplamı (cm)

1  ñ1

2 ñ2

3 ñ 3 

... ...

Tasarruflu bir uçlu kaleme toplam a defa basıldığında çıkan ucun toplam uzunluğu ña olmaktadır. 

Bu kaleme belli sayıda basan Fatma, çıkan ucu kırarak bir cetvelin üzerine bıraktığında şekildeki gibi gö-

rünmektedir. 

      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19

Buna göre, Fatma'nın kaleme toplam basma sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20
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3. Aşağıdaki dairesel grafiklerde bir toptan satıcının de-

posunda bulunan ve bir yıl sonra kalan ürünlerinin da-

ğılımları gösterilmiştir. 

D D 76°

80°

24
°

45°
75°

C

A
B

A

B

c

Grafik : Başlangıçta 
depoda bulunan

Grafik : 1 yıl sonra 
depoda bulunan 

Bu depoda başlangıçta bulunan D ürününün dört-

te biri satıldığına göre, B ürününün kaçta kaçı sa-

tılmıştır?

A) 4
3  B) 3

1  C) 3
2  D) 4

1

4. Bir depoda bulunan aynı büyüklükteki 52 kasanın 14 

kasası elma, geriye kalanlar ise armut ve şeftalidir.

Bu depodan rastgele bir kasa seçildiğinde kasanın şef-

tali olma olasılığı armut olma olasılığından daha az, 

elma olasılığından daha fazladır.

Buna göre, depoda armut bulunan kasa sayısı aşa-

ğıdakilerden hangisi olamaz?

A) 19 B) 20 C) 21 D) 22

5. Bir fabrikada 2019 yılında üretilen toplam 1200 adet A, 

B ve C model aracın üretim miktarlarının dağılımı aşa-

ğıdaki grafikte gösterilmiştir.

A

B
90° 75°

C

2019 yılında üretilen bu üç model araçtan toplam 635 

adet satılmıştır. Her bir araç için 2019 yılında satılan 

araç sayısına oranı yüzde olarak aşağıdaki sütun gra-

fiğinde verilmiştir. 

A

40 50 K

Model

Satış 
Yüzdesi(%)

B

C

Buna göre, C model aracın satış yüzdesi (K) kaçtır?

A) 10 B) 60 C) 85 D) 90

6. 

3x + 33x + 12x + 3

Litre 
Su

Litre 
yoğurt

2. kap1. kap

Litre 
Su

Litre 
yoğurt

2x + 1

Yukarıdaki 1. ve 2. kapta üzerinde bulunan kaplardaki 

su ve yoğurt karıştırılarak ayran elde ediliyor. 

Oluşan ayranlarda 1. kaptaki yoğurt yüzdesi A, 2. 

kaptaki yoğurt yüzdesi B olduğuna göre, A + B top-

lamı kaçtır?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50
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7.  

HAYATIN
ENGELLERİNE

Hayatın engellerine KAPAK OLSUN projesi kapsamında 68 tane pet şişe kapağı toplanmıştır. Her 250 kg kapak için en-

gellilere 1 tane tekerlekli sandalye hediye edilmektedir. 8.94 tane pet şişe kapağı 1 ton ağırlığındadır.

Buna göre, toplanan pet şişe kapakları ile engellilere hediye edilen tekerlekli sandalye sayısı en fazla kaç ta-

nedir? (1 ton = 103 kg'dır.) 

A) 64 B) 128 C) 150 D) 256 

8. n kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir m doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile (mn.nm) sayısı elde edilmektedir. 

Örnek : 

3 = 34 . 43

şeklinde ile gösterilmektedir.

Buna göre, 

4 ÷ 4

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 2–28 B) 2–20 C) 2–12 D) 2–10 

9. Asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanının kuvveti 1 olan pozitif tam sayıya "karesiz sayı" denir.

Örneğin, 30 sayısı asal çarpanlarına 

 30 = 2' . 3' . 5' biçiminde ayrıldığından bir karesiz sayıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir karesiz sayıdır?

A) 20 B) 42 C) 75 D) 100
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10. Ahmet'in iş yerinde 8 tane özdeş beton blok bulunmaktadır. Ahmet üretimini yaptığı bu beton blokların her birinin 

kütlesini hesaplamak için iki farklı ölçüm yapmıştır.

1. Ölçüm 2. Ölçüm

= 200 kg

Buna göre, iş yerinde bulunan bir tane beton bloğun kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4ñ7 B) 5ñ6 C) 6ñ6 D) 5ñ5

11. Bir duvar aşağıdaki fayanslarla 2 farklı desenle döşenecektir. 

a  cm b cm
...

...

Şekil - I Şekil - II

Şekil - I'deki dikdörtgen biçiminde fayansın kısa kenarı a cm, şekil - II'deki dikdörtgen biçiminde Fayansın kısa kenarı 

b cm dir.

EBOB(36, 42) = a   
EKOK (8, 20)

EKOK(2, 5)
 = b 

eşitlikleri verilmiştir. 

1. desen ve 2. desendeki döşeme işlemi şekilde gösterildiği gibi aynı hizada başlayıp aynı hizada bitmiştir.
a  cm b cm

...

...

Şekil - I Şekil - II

Buna göre, bu iki desende kullanılan toplam fayans sayısı en az kaçtır?

A) 32 B) 36 C) 42 D) 46 



1

6

12. a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere óa2 . b = añb  ve añb + cñd = (a + c)ñb dir.

Tangram = Taş, kemik, plastik veya tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki yedi adet parçayı bir araya getirerek 

çeşitli desenler oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur.

Bir ikizkenar dik üçgende 90 dereceyi gören kenarın uzunluğu diğer iki dik kenarın uzunluğunun  ñ2 katıdır. 

16 cm2 

Şekil - I Şekil - II
Mustafa şekil I deki tangram parçaları ile oluşturduğu kare desenini bozup şekil II deki çadır görünümlü deseni yap-

mıştır. Şekil I'deki tangram parçalarındaki üçgenler ikizkenar dik üçgendir.

Karenin alanı 16 cm2 olduğuna göre şekil II'nin çevresi kaç cm'dir?

A) 24 + 16ñ2 B) 8 + 24ñ2 C) 8 + 16ñ2 D) 16 + 10ñ2   

13.  

60 tane lamba

20 tane anahtar

1'den 60'a kadar numaralandırılmış 60 lambanın bulunduğu bir panodaki lambaların bağlı olduğu  yirmi anahtar var-

dır. Birinci anahtara basıldığında 1 numaralı lamba yanıyor. İkinci anahtara basıldığında yanan lamba sönüyor ve nu-

marası 2'nin tam katı olan lambalar yanıyor, üçüncü anahtara basıldığında yanan lambalar sönüyor ve numarası 3'ün 

tam katı olan lambalar yanıyor.

Bu şekilde devam edilerek bütün anahtarlara basıldığında kaç tane lamba hiç yanmamıştır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 
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14. Aşağıdaki 25 eş parçadan oluşan şekilde, kırmızı renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı bir ke-

sir ile ifade ediliyor.

Bu oranın kareköküne eşit olan kesri ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha kırmızı 

renge boyanmalıdır?

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

15. Merve Öğretmen 4 öğrencisiyle bir etkinlik planlamış ve öğrencilerine aşağıda cm cinsinden ölçüleri verilen dikdört-

gen tahtaları verilmiştir.

98

Ahmet İbrahim Fatih Nurcan

75
45

180

32
27 18

50

Bu etkinliğe göre öğrenciler bu tahtaların üzerine her bir kenarı tam sayı olan en büyük dikdörtgeni çizecek ve içini bo-

yayacaklardır. Son olarak Merve Öğretmen her öğrencisinden tahtasında rastgele bir yere bir çivi çakmasını istemiştir.

Bu etkinliğe göre çakılan çivilerden boyalı alanda olma olasılığı en yüksek olan çivi hangi öğrencinindir?

A) Ahmet B) İbrahim C) Fatih D) Nurcan 

16. Bilgi : Keçeli kalemlerle yazı yazarken kaleme ne kadar baskı yapılırsa yazı o kadar koyu olur ve mürekkep daha fazla 

harcanır. 
Baskı Şiddeti Yazı Koyuluğu Mürekkep (bir harfi için)

az az 21 mg 

orta orta 22 mg

çok çok 23 mg

Matematikte zekadan önce sabır gelir. 

Ahmet her cümlede her bir koyuluk seviyesini en az bir kez kullanmak şartıyla, cümlenin tamamını keçeli kalemiyle en 

çok 40 defa yazabilmektedir.

Buna göre Ahmet'in kalemindeki mürekkep en çok kaç mg'dır? (Her kelime aynı tonda yazılmıştır.)

A) 3920 B) 4017 C) 4097 D) 4227



1

8

17. Bir fabrikada çalışan işçilere her ayın sonunda çekiliş ile ikramiye çekleri dağıtılmaktadır. İşçiler bu ikramiye çeklerinin 

üzerinde yazan miktar kadar istedikleri mağazada alışveriş yapma hakkına sahiptir. 

Bu fabrika sahibi aşağıdaki gibi özdeş ikramiye çekleri hazırlatmıştır. 

10 ¨  20 ¨  50 ¨  200 ¨  Tutar Tutar Tutar Tutar 

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
-____________ -____________ -____________ -____________

Fabrika sahibi bu çeklerden belirli sayıda bir kutunun içine atıyor.

Kutadaki 10 ̈ , 20 ̈ , 50 ̈  ve 200¨'lik ikramiye çeklerinin toplam tutarları birbirine eşit olduğu anda bu kutudan 

rastgele bir çek çeken çalışan çektiği çekin üzerindeki tutarın 50 ¨ olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5
3  B) 7

4  C) 35
4  D) 35

8

18. a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere añb = óa2 . b ve añb . cñd = a.c òbd dır.

Yukarıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklinde bir pano ve bu panonun 

içine yerleştirilmiş bir kenarı 2ñ3 cm olan kare şeklinde kırmızı bir fon kağıdı görülmektedir. 

Bu panoya rastgele batırılan bir iğnenin mavi renkli alana batırılmış olma olasılığı 3
2  olduğuna göre pano-

nun çevresi kaç santimetredir?

A) 18 B) 24 C) 26 D) 30  
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19. Türkiye'de bazı illerdeki 2009 yılından 2019 yılına kadar olan CO2 emisyon miktarlarındaki değişim sütun grafiğiyle 

gösterilmiştir. 
Mt(milyon ton)

72
80
90

117
120
140
168

182

Ankara Şehir

2009
2019

Rizeİzmirİstanbul

Buna göre emisyon miktarlarının değişim yüzdeleri oklarla gösterilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

(okların büyüklükleri yaklaşıktır.) 

A) B) C) D)

20.  

Bilgi : Tepki süresi, sürat koşularında başlangıç işaretinin verilmesiyle sporcunun başlangıç noktasından ayrılmasına 
kadar geçen süredir. 

Tepki süresi "+" koşu süresi = koşuyu toplam bitirme süresi 

ó111

(I)

ñA

(II)

ò99

(III)

ò90

(IV)

Yukarıda 4 sporcunun sn cinsinden koşuyu toplam bitirme süreleri verilmiştir. Her bir yarışmacının koşu süresi, koşuyu 
toplam bitirme süresine en yakın tam sayıdır.

Tepki süresi en az olan II nolu yarışmacı aynı zamanda koşuyu 1. tamamladığına göre A aşağıdakilerden han-

gisi olabilir?

A) 75 B) 80 C) 85 D) 95
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İÇİNDEKİLER 
 Çarpanlar ve Katlar

 Üslü İfadeler

 Kareköklü ifadeler

 Veri Analizi 

 Basit Olayların Olma Olasılığı

CEVAP ANAHTARI 

Bu kitapta bulunan soruların telif hakları MatGO AKADEMİ'ye aittir. 

2020 LGS tarihine kadar, kaynak belirtmek şartıyla, ticari olmayan amaçlarla çoğaltılıp dağıtılmasında sakınca 
yoktur. 

1. C

2. D

3. C

4. A

5. B

6. B

7. B

8. D

9. B

10. B 

11. D

12. B

13. C

14. B

15. D

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C


