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1.
 

Duru ile Barıș’ın yașları toplamı 18’dir. 
6 yıl sonra Barıș’ın yașı Duru’nun yașının 2 
katı olacağına göre Duru’nın bugünkü yașı 
kaçtır?

2. Bir baba ile 3 çocuğunun yașları 
toplamı 58 dir. 2 yıl önce babanın yașı 
çocuklarının yașları toplamından 26 fazla 
olduğuna göre babanın bugünkü yașı kaçtır? 

3.
 

Yașları farklı 8 çocuğun bugünkü 
yașlarının ortalaması 5 ise 2 yıl sonraki 
yașlarının ortalaması kaç olur?

4.
 

Mehmet ile Osman’ın yașları toplamı 
72 dir. Osman, Mehmet’in yașına geldiğinde 
Mehmet’in yașı 48 olacağına göre, Osman’ın 
bugünkü yașı kaçtır? 

5. ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak 
üzere, bir babanın yașı ab, annenin yașı 
ba, oğlunun yașı a, kızının yașı b dir. Anne, 
babadan çocukların yașları toplamı kadar 
küçükse anne kaç yașındadır? 

6. Özcan a yılında, Hakkı b yılında 
doğmuștur. Hakkı’nın yașı Özcan’nın yașının 
3 katı olduğunda, ikisinin yașları toplamı kaç 
olur?

7. Baba 47, oğlu 16 yașındadır. Babanın 
yașının oğlunun yașının 2 katından 4 fazla 
olduğu yıl, oğlu kaç yașında olur? 

8. Bir babanın yașı, üçer yıl arayla 
doğmuș üç çocuğunun yașlarının toplamının 
2 katından 6 eksiktir. Büyük çocuk 
doğduğunda baba 26 yașında olduğuna 
göre, en küçük çocuğun bugünkü yașı 
kaçtır? 
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9. Bugünkü yașları 3 ve 4 ile orantılı olan 
iki kardeșin 4 yıl sonraki yașları 4 ve 5 ile 
orantılı olacaktır. Bu iki kardeșin bugünkü 
yașları toplamı kaçtır?

10. Levent, Egemen ve Caner’in bugünkü 
yașları toplamı 37’dir. Buna göre, kaç yıl 
sonra yașları toplamı 61 olur?

11. Bir baba ile üç çocuğunun yașları 
toplamı 55’tir. 2 yıl önce babanın yașı üç 
çocuğunun yașları toplamının 4 katından 
2 fazla olduğuna göre, baba șimdi kaç 
yașındadır?

12. Bir annenin yașı, iki kızının yașları 
farkının 7 katıdır. 20 yıl sonra annenin yașı, 
çocukların yașları farkının 10 katından 8 
fazlasına eșit olacaktır. Buna göre, annenin 
bugünkü yașı kaçtır?

13. Ebru 36 yașındadır. Ebru, kardeșinin 
bugünkü yașındayken, kardeși bugünkü 
yașının yarısı yaștaydı. Buna göre, Ebru’nun 
kardeșinin bugünkü yașı kaçtır?

14. Bir babanın yașı, iki çocuğunun yașları 
toplamının 4/3 katıdır. Çocukların yașları 
toplamı babanın șimdiki yașına geldiğinde, 
babanın yașı çocukların yașları toplamından 
4 fazla olacaktır. Buna göre, babanın șimdiki 
yașı kaçtır?

15. Simge, Hande’nin yașındayken Metin 
7 yașındaydı. Hande, Metin’in yașındayken 
Simge 23 yașındaydı. Buna göre, Metin 
șimdi kaç yașındadır? 

16. 15 öğrencinin 2 yıl önceki yașları 
toplamı 165’tir. Bu 15 öğrencinin 3 yıl sonraki 
yaș ortalaması kaç olur? 
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