
1. Bir bidon su 12 kilogram ise 128 kilogramlık bir depoyu doldurmak için en az kaç
bidon su gerekir?

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 11

2. 1, 5, 10 ve 25 liralık madeni paraların her birinden yeteri kadar olduğu bir kumbara-
dan rasgele çekilen dört madeni paranın toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

(A) 15 (B) 25 (C) 35 (D) 45 (E) 55

3. Aşağıdaki ifadenin değeri kaçtır?

1 +
1

1 + 1
1+1

(A) 5
4 (B) 3

2 (C) 5
3 (D) 2 (E) 3

4. Bir koşucu 2km/saat lik hız ile 1
4km, 6km/saat lik hız ile 3km koşuyor. Son 15km’

yi kaç km/saat lik hız ile koşmalıdır ki parkuru 2 saat’ de tamamlasın?

(A) 120
11 (B) 11 (C) 56

5 (D) 45
4 (E) 12

5. Dokuz basamaklı 111111111 sayısının karesinin basamaklarındaki rakamların top-
lamı kaçtır?

(A) 18 (B) 27 (C) 45 (D) 63 (E) 81

6. Yarı çap uzunluğu 2br olan mavi renkli bir daire başka bir sarı renkli yarım dairenin
içine merkezinde teğet olacak şekilde yerleştirilirse, yarım dairenin ne kadarı sarı
kalır?

(A) 1
2 (B) π

6 (C) 2
π (D) 2

3 (E) 3
π

7. Bir kapta yüzde 2’si yağ olan bir miktar süt bulunmaktadır. Yağ miktarı bu kapta
bulunan sütten yüzde 40 daha az olan bir miktar süt bu kaba ilave edilirse toplam
yağ miktarının yüzdesi kaç olur?

(A) 12
5 (B) 3 (C) 10

3 (D) 38 (E) 42
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8. ERKUL ailesine ait üç nesil her nesilden iki kişi olmak üzere sinemaya gideceklerdir.
En genç neslin iki üyesine yüzde 50, en yaşlı neslin iki üyesine ise yüzde 25 bilet ind-
irimi yapılmıştır. Orta neslin iki üyesine ise indirim yapılmamıştır. Bütün biletlerin
parasını ödemek isteyen dede ERKUL kendi bileti için 6 tl ödediğine göre toplam
kaç tl ödemiştir?

(A) 34 (B) 36 (C) 42 (D) 46 (E) 48

9. a, b ∈ Z+ ve a < b < 2009olmak üzere; a, b, 2009 sayıları ortak katı tamsayı olacak
şekilde bir geometrik dizi oluşturuyor ise a kaçtır?

(A) 7 (B) 41 (C) 49 (D) 287 (E) 2009

10. ABC üçgeni B açısı 90o olan bir dik üçgen olmak üzere; B köşesine ait üksekliğin
ayağı AC kenarını AD = 3 ve DC = 4 olacak şekilde kestiğine göre ABC üçgeninin
alanı kaçtır?

(A) 4
√

3 (B) 7
√

3 (C) 21 (D) 14
√

3 (E) 42

11. Kübün bir boyutu 1 birim artırılıp diğer boyutu 1 birim azaltılıyor. üçüncü boyutu
ise değiştirilmiyor. Elde edilen yeni dikdörtgenler prizmasının hacmi kübün hacminde
5 birim küp daha az olduğuna göre kübün hacmi kaç birim küp’tür?

(A) 8 (B) 27 (C) 64 (D) 125 (E) 216

12. ABCD dörtgeninde AB = 5, BC = 17, CD = 5, DA = 9 ve BD tamsayı ise BD =?

(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 15

13. P = 2m ve Q = 3n ise her m,n ∈ Z için 12mn =?

(A) P 2Q (B) PnQm (C) PnQ2m (D) P 2mQn (E) P 2nQm

14. Dört tane eş dikdörtgenin şekildeki gibi birleştirilmesiyle elde edilen karenin alanı
dikdörtgenlerin arasında oluşan karenin alanının 4 katı ise dikdörtgenin uzun kena-
rının kısa kenarına oranı kaçtır?

(A) 3 (B)
√

10 (C) 2 +
√

2 (D) 2
√

3 (E) 4
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15. n ≥ 3 için Fn’in Fn−1’den elde edildiği dizinin ilk dört teriminie ait F1, F2, F3 ve F4

resimleri şekildeki gibidir. {F3 = 13 gibi} F20 =?

(A) 401 (B) 485 (C) 585 (D) 626 (E) 761

16. a, b, c ve d reel sayılar olmak üzere; |a− b| = 2, |b− c| = 3 ve |c−d| = 4 ise |a−d|’nin
alabileceği değerler toplamı kaçtır?

(A) 9 (B) 12 (C) 15 (D) 18 (E) 24

17. ABCD dikdörtgeninde AB = 4 ve BC = 3 olmak üzere; B köşesinden geçen doğru
ile DA ve DC kenarlarının sırasıyla A ve C tarafından uzantıları sırasıyla E ve F
noktalarında kesişmektedir. EF ⊥ DB ise EF =?

(A) 9 (B) 10 (C) 125
12 (D) 103

9 (E) 12

18. ERKUL SPOR yaz okuluna katılan öğrencilerin yüzde 60’ı futbol, yüzde 30’u yüzme
ile ilgilidir. Futbolla ilgili olanların yüzde 40’ı yüzme ile de ilgili olduğuna göre yüzme
ile ilgili olmayanların yaklaşık yüzde kaçı futbolla ilgilidir?

(A) 30 (B) 40 (C) 49 (D) 51 (E) 70

19. A çemberinin yarı çapı 100 ve B çemberinin yarıçapı {r : r < 100, r ∈ Z} olmak
üzere; B çemberi A çemberine içten teğet biçimde her iki çember A çemberi üzer-
inde yuvarlanmaktadır. B çemberi bir turunu tamamladığı zaman her iki çemberde
başlangıçta birbirlerine teğet oldukları noktalarda tekrar teğet oluyorlar ise bu şartı
sağlayan kaç tane r değeri vardır?

(A) 4 (B) 8 (C) 9 (D) 50 (E) 90

20. A ve L isimli iki kişi birbirine 20km uzaklıktadırlar. A ile L zıt yönde sırasıyla 3v ve
v hızlarıyla her dakikada birbirlerine 1km yaklaşacak şekilde bisikletleriyle hareket
ediyorlar. 5 dakika sonra A duruyor ve L’ yi bekliyor. Başlangıçtan kaç dakika sonra
L isimli kişi A’yı yakalar.

(A) 20 (B) 30 (C) 55 (D) 65 (E) 80

21. Bir çembere farklı noktalardan içinden sadece bir noktada teğet olan dört tane öz-
deş çember birbirlerine ikişerli olarak teğettir. Bu dört özdeş çemberin alanlarının
toplamının büyük çemberin alanına oranı kaçtır?

(A) 3− 2
√

2 (B) 2−√2 (C) 4(3− 2
√

2) (D) 1
2(3−√2) (E) 2

√
2− 2
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22. Hiçbir yüzeyinde rakam yazılı olmayan iki zara 1’den 6’ya kadar ikişer kez numaralan-
dırılmış çıkartmalar bir torbanın içinden rastgele çekilip birer birer yapıştırılacaktır.
Çekme işlemi bittikten sonra her iki zar birden atıldığında üst yüze gelen sayıların
toplamının 7 olma ihtimali kaçtır?

(A) 1
9 (B) 1

8 (C) 1
6 (D) 2

11 (E) 1
5

23. ABCD konveks dörtgeninde AB = 9 ve CD = 12 olmak üzere; AC ve BD köşegen-
leri E noktasında kesişmektedir. AC = 14 ve AED, BEC üçgenlerinin alanları aynı
ise AE kaçtır?

(A) 9
2 (B) 50

11 (C) 21
4 (D) 17

3 (E) 6

24. Bir kübün rastgele seçilen üç köşesinden geçen düzlemin kübün içinde noktalar
içerme ihtimali nedir?

(A) 1
4 (B) 3

8 (C) 4
7 (D) 5

7 (E) 3
4

25. k > 0 için Ik = 10....064 şeklinde 1 ile 6 rasında k tane 0 olacak şekilde Ik yazılıyor.
N(k) ile Ik nın asal bölenlerinden 2’lerin sayısı gösterildiğine göre N(k)’nın enbüyük
değeri kaç olur?

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