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1. Aşağıdaki yazıyla yazılan rakamların harf sayılarıyla karşılarındaki değer arasında bir ilişki vardır.

 
⇒bir 13

⇒iki 23
⇒altı 64

⇒dokuz 95

Buna göre mavi kutu içinde verilen çarpma işleminin sonucunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) 214  B) 218  C) 222  D) 226

2.     

Bilgi : Eski çağlardan bugüne kadar oynanan dart; belirli bir sayıdan (391. 501..) başlayarak vu-

rulan bölgeyi temsil eden puan veya belli bölgeler için o puanın 2 veya 3 katı kadar eksilerek 

0'a (sıfır) ilk ulaşan yarışmacının kazandığı bir oyundur. Oyundaki en kritik nokta 0'a (sıfır) ulaş-

madan önce atılan son okun aldığı puan tam olarak kalan puan kadar olmalıdır. Yani oyunu ka-

zanması için 13 puanı kalan yarışmacı 14 puanlık atış yaparsa oyunu kazanmış olmaz, sıra diğer 

yarışmacıya geçer.  

72 cm2

3 cm2

1 cm2

2 cm2

6 cm2

4 cm2

7 puan (1 katı)

7 puan (1 katı)

Örnek puanlama yöntemi ve bir dilimdeki 
bölgelerin alanları

21 puan (3 katı)

14 puan (2 katı)

Buna göre 18 puanı kalan bir yarışmacının son atışıyla oyunu bitirme (kazanma) olasılığı kaçtır?

A) 20
1  B) 85

2  C) 85
4  D) 170

33
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3.   

Kerem Bey bir iş görüşmesi için Kayseri'den İstanbul'a gidecek ve ertesi gün tekrar Kayseri'ye dönecektir. Bu seyahat 

için gidiş - dönüş bileti tek seferde alınacaktır.

Kerem Bey'in uçuş saatleri ve bilet fiyatları verilen matGOFLY firmasından alacağı biletlerin toplam maliyeti için en az 

10 olası (farklı) durum olduğu bilinmektedir.

Buna göre saat 16:00 dönüş uçağının bilet fiyatı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) 110 B) 130 C) 150 D) 170 

4.  

Dünya

Jüpiter Neptün

PlutonVenüs

Uranüs

Satürn

Merkür

Mars

Yukarıda gezegenlerin üzerinde bulunduğu yörüngeler görülmektedir. Bu gezegenlerden Venüs'ün Güneş'e yaklaşık 

uzaklığı 108.000.000 km iken Mars'ın Güneş'e yaklaşık uzaklığı 228.000.000 km'dir. 

Buna göre Dünya'nın Güneş'e yaklaşık uzaklığının km cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi 

olabilir?

A) 0,263.106  B) 1,26.107  C) 1,49.108 D) 20,8.107
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5. Kural : A sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında ab·cd·ef şeklinde gösterilir. Bu ifadeye göre, sırasıyla taban sayısı kadar birim 

sağa, üs(kuvvet) sayısı kadar birim yukarı ilerler.

B sayısı ise taban sayısı kadar birim sola ve üs(kuvvet) sayısı kadar birim aşağı ilerler. 

A

B

A ve B sayılarının ilerlemeleri bittikten sonra bir noktada kesişmişlerdir. A sayısının 360 olduğun bilinmektedir.

Buna göre B sayısı kaçtır?

A) 200 B) 216 C) 297 D) 392

6. Bilgi : Alanları eşit düzgün altıgen, kare ve eşkenar üçgenden çevresi en küçük olan düzgün altıgendir. Arılar bal petek-

lerini düzgün altıgenden oluştururlar. Bu sayede daha verimli çalışmış olurlar. Altıgen şekline doğada; kar tanelerinde, 

moleküllerde, kristallerde ve daha bir çok yerde rastlanmaktadır. 

Yukarıda verilen düzgün altıgen ve karenin alanları eşittir. 

     3  2ñ3    ñ5   4   ò13 

Bu iki şeklin toplam alanı 54 cm2 olduğuna göre, yukarıda verilenlerden kaç tanesi düzgün altıgenin bir ke-

nar uzunluğu olamaz?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
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7. 

30 m

Yukarıda verilen tünelin boyu 30 metredir. Bu tünele 

giren bir trenin tüm vagonları tünelin içine girmeden 

en öndeki lokomotif vagon tünelden çıkmaktadır.

Trenin bütün vagonları eşit uzunlukta ve 3ñ5 

metre olduğuna göre bu trende lokomotif vagon 

dahil en az kaç vagon vardır? (Vagon arası boşluk-

lar hesaba katılmaz.)

A) 21 B) 22

C) 23 D) 24

8. 

A
Bilgi :

Kare

D

B Ca

aañ2

A
Bilgi :

Kare

D

B Ca

aañ2

Yukarıdaki resimde masanın bir tarafından sarkan 

örtünün deseni görülmektedir. Desende bulunan 

eş dairelerin alanları toplamı 240 cm2 dir. Bu daireler 

içinde bulundukları birim karelerin her bir kenarına 

bir noktada temas etmektedirler.

Buna göre masa örtüsünün görünen üçgen kıs-

mının çevresi kaç cm dir?

A) 36 B) 36 + 18ñ2

C) 72 D) 72 + 36ñ2  

 

9. 1'den 6'ya kadar rakamlar elektronik ortamda;

    ⇒ 1  – ⇒ 4 

–    ⇒ 2  –  ⇒ 5

 ⇒3  ––  ⇒ 6  

şeklinde kodlanıyor. Sayılar kodlanırken iki rakam 

arasında "/" sembolü kullanılıyor. Bu sembolün unu-

tulması durumunda kodlar farklı sayıları ifade ede-

biliyor. 

Örnek : – //–   = 235 şeklindedir. Fakat kodlama 

esnasında "/" sembolü unutulursa – –   şeklinde-

ki kod 541, 2141, 215, 515, 21121  sayılarını da ifade 

edebilmektedir. 

Buna göre aşağıdaki kodlardan hangisinde "/" 

sembolü unutulursa ortaya bir tamkare (kare-

sel) sayı çıkabilir?

A) –– /    B) / 

C) – /–     D) /– 

10.  

Rüzgar'ın cep telefonu her 5 dakikada % 1 şarj tü-

ketmektedir.

Rüzgar saat 14.00'de telefon tam sarj (% 100) olduk-

tan sonra sarjdan çıkarıp kullanmaya başlamıştır. 

Buna göre bu telefonun şarj göstergesinin saat 

18:00 den 19:00'a kadar bir asal sayıyı gösterme 

olasılığı kaçtır?

A) 4
1  B) 20

1  C) 100
3  D) 3 
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11. Bilgi : Standart kağıt ölçüleri A1, A2, A3, A4, A5, ... şeklinde isimlendirilir. Ardışık iki kağıttan sayısı küçük olanın alanı büyü-

ğün 2 katıdır. Ayrıca ardışık iki kağıttan büyüğün kısa kenarı küçüğün uzun kenarına eşittir. 

30 cm

20 cm

20 cmA5

A4

A4 kağıdı fotokopi kağıdı olarak bilin-

mektedir ve alanı; 

30 · 20 = 600 cm2 dir. 

15 cm

Buna göre en küçüğü A5 olmak üzere ardışık 4 çeşit kağıtla, her birinden en az bir tane kullanılmak şartıyla, 

kağıtların birleştirilmesiyle oluşacak en küçük karenin alanı kaç cm2 dir?

A) 7200 B) 14400 C) 28800 D) 57600 

12.  
18 cm

54 cm

Ayşe Hanım misafirleri için yukarıda ölçüleri verilen tepsiye ıslak kek yapacaktır. Bu keki, kenarları tam sayı olan kare 

şeklinde dilimlere ayıracağı bilinmektedir.

Buna göre dilimlerin kenar uzunlukları 5 cm'den büyük ve misafir sayısı da en az 5 kşi olduğunda Ayşe Hanı-

mın bu şartlara uygun dilimlere yapma olasılığı kaçtır?

A) 3
1  B) 6

1  C) 9
1  D) 10

3
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13. Birim karelere ayrılmış zeminde oynanan eğitsel oyunda yarışmacı bir sayı ile oyuna başlar ve aşağıdaki ku-

rallardan uygun olanlarını seçerek oyunu oynar. 

Örnek 

n

m

Başlangıç noktasının m = 3 olsun 

bitiş noktasının  n = 
( . )
4

3 2
3

2
=

         - Yukarıda yöndeki birim sayısı kuvveti olur.

         - Aşağı yöndeki her birimde bir defa karekök alınır. 

         - Sağa gittiği birim sayısıyla çarpılır.

         - Sola gittiği birim sayısına bölünür. 

A

B

 

Buna göre A noktasında 2 ile oyuna başlayan oyuncu B noktasında hangi sayıya ulaşır?

A) 18 B) 27 C) 36 D) 45 

14. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. 

: İçine yazılan ifadeleri çarpar. 

: 3a olur. 

: 3 + a olur.

: İçine yazılan ifadeleri toplar. 

: 9 + a2 olur. 

: İçine yazılan ifadelerin karelerini toplar.

3 a
Örneğin: 

Örneğin: 

Örneğin: 3
a

3 a

: 19

: 10

x

x

y

y

olduğuna göre x y  şeklinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 19 B) 31 C) 38 D) 62 
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15.  a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere, óa2.b = añb ve añb ÷ cñd = (a ÷ c) ób ÷d dır.

Kütle  (kg)

72

K

M

L

54

36

18

ò12 ò48 ó108 ó192
Temas yüzeyi 
Alanı (m2)

Basınç: Birim yüzeye dik etki eden kuvvete ba-

sınç adı verilir. Basınç "p" harfi ile gösterilir. Ka-

tılarda basınç cismin ağırlığının yüzey alanına 

bölünmesi ile bulunur. 

P = 
kütle(kg)

Temas yüzeyi alanı(m2)
 ile hesaplanır.

K, L ve M maddelerinin kütle ve temas yüzey 

alanlarının değerini gösteren grafik aşağıda 

verilmiştir.

Buna göre K, L ve M maddelerinin yere yaptıkları basınçlar aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak 

gösterilmiştir? 

BasınçA) B) C) D)

K ML K ML K ML K ML

12
10

8
6
4
2

12
10

8
6
4
2

12
10

8
6
4
2

12
10

8
6
4
2

Basınç

Temas 
yüzeyi
 Alanı (m2)

Temas 
yüzeyi
 Alanı (m2)

Basınç

Temas 
yüzeyi
 Alanı (m2)

Basınç

Temas 
yüzeyi
 Alanı (m2)

16. x > 5 olmak üzere, 

1 cm
1 cm

(x + 2) cm

1. şekil 
2. şekil 3. şekil 

(x
 –

 3
) c

m





Yukarıda kenar uzunlukları (x – 3) cm ve (x + 2) cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt 1. ve 2. şekildeki gibi kenarlar 

üst üste gelecek şekilde katlanarak 3. şekil oluşturuluyor. 3. şekil gösterilen yerlerden 1 er cm kesilip atılıyor. 

Kalan parça açıldığında oluşan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2·(2x – 3) B) 2x – 1 C) 4x – 2 D) 4x – 5
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17. 

30°

60

90

180

210

Çiftlikteki Hayvan Sayısı

Hayvan TürleriÖrdek KazTavukHindi

Ahmet şekildeki daire diliminden yeteri kadarını bir araya getirerek bir daire oluş-

turuyor. Bu parçaları farklı renklere boyayarak da bir daire grafiği oluşturuyor. 

30°

60

90

180

210

Çiftlikteki Hayvan Sayısı

Hayvan TürleriÖrdek KazTavukHindi

Yukarıdaki sütun grafiğinde bir kümeste bulunan hayvanların türlerine göre sayıları verilmiştir. Ahmet bu bilgileri kul-

lanarak oluşturduğu dairelerdeki parçaları boyuyor ve bu verilere uygun daire grafiği oluşturuyor. Her hayvan türü 

için ayrı bir renk kullanıyor. 

Hayvan türlerinden ördeğin verileri için seçtiği renk mavi olduğuna göre daire dilimlerinden kaç tanesi ma-

viye boyanmıştır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 

18. a ve b birer doğal sayı olmak üzere,  óa2 . b = añb dir. 

 

Bir arabanın yakıt deposunda oluşan delikten 

1. dakika = ó450 – ó445 cm3 yakıt 

2. dakika = ó445 – ó440 cm3 yakıt

3. dakika = ó440 – ó435 cm3 yakıt 

...                    

...

59. dakika = ó205 – ó200 cm3 yakıt boşa akıyor.

Buna göre yakıt deposunda deliğin oluşmasından itibaren 59. dakikanın sonuna kadar depodan boşa akan 

yakıtın toplam hacmi kaç santimetreküp olur?

A) 5ñ2 B) 10ñ2 C) 15ñ2 D) 25ñ2 
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19. Aşağıda birbirinin içine geçirilmiş 5'li küpten oluşan kule oyununun parçalarını vermiştir.

küpden en küçük olanının bir ayrıt uzun-

luğu en büyük olanın bir ayrıt uzunluğun-

dan 20 cm daha kısadır. En küçük küpten 

en büyük küpe doğru ayrıtların uzunluğu 

her seferinde aynı uzunlukta artmaktadır. 

Mehmet, iç içe girilmiş küpleri büyükten 

küçüğe doğru üst üste bırakarak aşağıda-

ki gibi kule inşa etmiştir.

iç içe geçmiş küpler

1. kap

2. kap

3. kap

4. kap

5. kap

En küçük küpün bir ayrıt uzunluğu x cm olduğuna göre 2. küpün üst yüzeyindeki görünen kısmın alanını ve-

ren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5x + 20 B) 10x + 25 C) 20x + 30 D) 30x + 35

20. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 

(a – b)2 = a2 – 2ab + b2 

a2 – b2 = (a – b) (a + b) 

Yukarıdaki kare şeklindeki kağıdın alanı (4x2 + 20x + 25) cm2 ve Mavi boyalı bölgenin çevresi (16x + 17) cm dir.

Buna göre, Kırmızı boyalı bölgenin çevresini cm cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6x + 15 B) 10x + 2 C) 12x + 7 D) 12x + 15 
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https://www.facebook.com/groups/1138351806335553/?multi_permalink-
s=1155229167981150&notif_id=1576902085528678&notif_t=group_highlights

CEVAP ANAHTARI 
1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. B

7. A

8. D

9. A

10. A

11. B

12. A

13. C

14. D

15. C

16. A

17. B

18. A

19. B

20. C

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

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