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LGS 

Muhammet İMAMOĞLU ÇARPANLAR VE KATLAR 

Çözüm videosu İçin Tıkla  

 

Soru 1: Saat 08:00’da aynı anda çalışmaya başlayan 
Sinem 30 dakika çalışıp 10 dakika mola veriyor. Mustafa 
ise 40 dakika çalışıp 10 dakika mola veriyor. Mustafa 
12:00 ile 14:00 arasında çalışmıyor ve mola verilen çay 
ocağında oturuyor.  
 
Her molada çay ocağına gelen Mustafa ve Sinem eğer 5 
dakikadan fazla beraber otururlarsa çay içiyorlar. Saat 
08:00 ile 14:00 arasında kaç kez beraber çay içerler? 
(Sercan Nazlıgül) 
 
A) 2                       B) 4                       C) 6                        D) 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 2: 54 metrelik bir ağacı eşit uzunlukta parçalara 

ayırmak için 45 saniye, 126 metrelik bir ağacı aynı 

uzunlukta eşit parçalara ayırmak için 135 saniye kesme 

makinesi çalışıyor.  

Makine kullanımında her kesim için 5tl para ödendiğine 

göre 90 metrelik bir ağacı aynı uzunlukta eşit parçalara 

ayırmak için kaç tl ödenir?  (Sercan Nazlıgül) 

A) 5                     B) 10                     C) 15                      D) 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 3: Dünyanın en temiz göllerinden olan Çıldır 
Gölü'nün yüzeyi yılın belli dönemlerinde 
donarak yüzeyinde yaklaşık 1 metrelik 
buz tabakası oluşmaktadır. Kış aylarında 
balıkçılar oluşan buz tabakasından yer yer 
delikler açıp suya ağ atarak oradan balık 
avlayıp geçimini sağlamaktadırlar. 
 

Hafta sonu gölden Sarı Sazan ve Şafak balıklarından 

toplamda 120 kg balık avlandıktan sonra temizlenip 

dilimlenmiştir. Balıklar birbirine karıştırılmadan en az 

paket kullanılarak 24 paket elde edildiğine göre; Hafta 

sonu avladıkları Sarı Sazanlar Şafak balıklarından kaç 

kilogram daha fazla olabilir? (Nusret Öztürk) 

A) 36                     B) 61                     C) 70                      D) 76 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soru 4: 300 metrelik bir yolun bir kenarına en başta ve 

en sonda da olmak koşuluyla eşit aralıklarla fidan 

dikilecektir. Bu işlem için 126 fidan ayıran belediyenin bu 

fidanlarla bu yolun kenarına diktirdiği gibi aynı 

uzunluktaki bu yol dahil toplam 6 yolun kenarına eşit 

aralıklarla fidanlar dikmiştir.  

Ahmet bu fidanları kaç metre aralıklarla dikmiştir? 
(Nusret Öztürk) 

A) 3                     B) 5                     C) 10                      D) 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2OE3MB4FZNpvy40Kswhaow
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Soru 5: Ayça'nın aklından tuttuğu sayıyı bulabilmeye 
çalışan Seda ona çeşitli sorular sorarak aldıkları cevaba 
göre aklından tuttuğu sayıyı anlamaya çalışmaktadır.  
 
* Seda: Aklından tuttuğun sayı 28 ile aralarında asal mı?  

* Ayça: Hayır 28 ile aralarında asal değil.  

* Seda: 7'ye bölündüğünde kaç kalanını verir?  

* Ayça: 7'ye bölündüğünde 2 kalanını verir.  

* Seda: 12 ile EBOB'u kaç?  

* Ayça:12 ile EBOB'u 12 olur.  

* Seda: Kaç eklersek 11 ile tam bölünür?  

* Ayça: 9 eklersek 11 ile tam bölünür.  
 
Seda bir dizi işlem yaparak Ayça'nın aklında tutmuş 

olduğu sayıyı tahmin etmiştir. Bu sayı kaçtır? (Nusret 

Öztürk) 

A) 79                   B) 156                   C) 178                    D) 264 

 

 

 

 

 

 

Soru 6: Çağatay mail adresinin şifresini kendisine gelen 

talimatlara göre yapıyor. Talimata göre 54 sayısının 

kendisi hariç çift sayı bölenlerinin sırayla yan yana 

yazılması isteniyor. 

Buna göre Çağatay’ın mail adresinin şifresi 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Mustafa Sevinç) 

A) 6218               B) 1826               C) 2618                 D) 6182 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 7: Bilgi : Yarıçapı r olan çemberin çevresi 2𝜋𝑟 ile 
bulunur. 

 
Ayça tekerleklerinin merkezlerinin yere uzaklıkları 15 cm 
ve 25 cm olan iki bisiklet beğeniyor. Bu bisikletleri aynı 
mesafede sürerek deneyen Ayça, 2 bisikletinde mesafeyi 
tam tur atarak tamamladığını görüyor. 
 
I nolu bisiklette 1 tam tur için 3 pedal ve II nolu 

bisiklette 1 tam tur için 2 pedal çeviren Ayça, bisikletleri 

denediği mesafede toplam en az kaç pedal çevirmiştir? 

(𝝅 = 𝟑) (Mustafa Sevinç) 

A) 9                     B) 10                     C) 19                      D) 20 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 8: Aşağıda Çağatay ve Berk’ in Elektronik 
mağazalardan aldıkları televizyonlar için yaptıkları 
ödemeler verilmiştir. 
DERSLİG ELEKTRONİK      ŞİFA ELEKTRONİK 
Peşinat oranı:%40             Peşinat oranı:%10 
Aylık taksit:400 TL             Aylık taksit: 450 TL 

 
Her ikisinin de yaptıkları peşin ödemelerden sonra 
taksitle ödeyeceği tutarlar eşittir. 

 
Televizyonun fiyatı 7000 liradan az olduğuna göre, 

Çağatay ve Berk aldıkları televizyonlara toplam kaç lira 

ödeme yapacaklardır? (Mustafa Sevinç) 

A) 9000            B) 10000            C) 14000              D) 18000 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2OE3MB4FZNpvy40Kswhaow

