
ADINIZ :     

SOYADINIZ:

SINIFINIZ:         
NUMARANIZ:  

NOT: HER SORUNUN TAM VE DOĞRU ÇÖZÜMÜ 10 PUANDIR. KISMI PUAN VERİLMEZ ALDIĞI PUAN: ..............

BAŞARI DİLEKLERİMİZLE...

1) Bir salonda bir kısmı 3 kişilik bir kısmı 5 kişilik 
toplam 16 sıra vardır. Toplam 62 kişi bu sıralarda 
oturabildiğine göre , 3 kişilik kaç sıra vardır?

2)  Bir kişi borcunun  önce  1
3

 ünü, sonra 125 TL sini 

daha ödeyince borcunun yarısını ödemiş oluyor. 
Buna göre borcu  kaç TL dir ?

3)   Faik bir bilet kuyruğunda baştan x. sırada 
sondan ise 3x-7. Sıradadır. Kuyrukta toplam 88
kişi varsa Faik sırada sondan kaçıncı 
sıradadır?

4) Bir babanın yaşı 3er yıl arayla doğmuş 3 
çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Baba 48 
yaşında ise en büyük çocuk doğduğunda baba
kaç yaşındadır?

5) İki işçi birlikte bir işi 30 günde yapabiliiyor. 
İşçiler beraber işe başladıktan 10 gün sonra 
işçilerin biri işi bırakıyor. Diğer işçi 60 gün daha
çalışarak işi bitirdiğine göre bu işçiler işi ayrı 
ayrı kaç gün farkla bititrirler ?
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     Problemler 4       



6)  Bir havuzu dolduran iki musluktan 1.si havuza 
%40 tuzlu su akıtarak havuzu 12 saatte, 2.si 
havuza %20 tuzlu su akıtarak havuzu 16 
saatte dolduruyor. Havuz dolduğunda içindeki 
su yüzdesi nedir? 

7)  %25 i gözlüklü olan bir sınıfa 10 gözlüklü 
öğrenci daha katıldığında , sınıftaki gözlüklü 
öğrencilerin oranı %40 oluyorsa, sınıftaki 
gözlüksüz öğrenci sayısı kaçtır?

8) A kentinden B kentine  48 km/s  hızla giden bir 
hareketli dönüşte 24 km/s hızla dönmüştür. Bu 
hareketlinin yol boyunca ortalama hızı kaç km/
s dir?

9)  Bir mağazada bir malın fiyatına %10 indirim 
yapıldığında satışların % 20 arttığı görülüyor. 
Kasaya giren para için değişiklik yüzde kaçtır?

10) Yaş sabun kuruyunca ağırlığının %30 unu 
kaybetmektedir. Kilosu 210 TL ye alınan yaş 
sabun kurutulduktan sonra kilosu kaç TL 
olmalıdır ki satıştan %50 kar elde edilsin? 
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