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bİR BİLİNMEYENLİ 
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BİR bİLİNMEYENLİ DEnklemler

● Soruların her hakkı www.yenisistemmatematik.com'a aittir. 
● Hiç bir şekilde üzerinde değişiklik yapılamaz. 
● Üzerinde değişiklik yapılmadan fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. 
● Üzerindeki markamız silinerek çoğaltanlar veya yayınlayanlar 
hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
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BİR bİLİNMEYENLİ DEnklemler

Örnek :

●  Soru matematik diline dönüştürülmeli.
●  Sorunun en başında neye x dendiği mutlaka belirlenmeli.
●  Mümkün olduğu kadar az bilinmeyen kullanılmalı.
●  En sonunda bulduğumuz sonuç ile soruda sorulan mutlaka karşılaştırılmalı.

●  Bir sayının 2 katının 3 fazlası :

●  Bir sayının 3 fazlasının 2 katı :

●  Bir sayının 2 eksiğinin karesinin 2
3

'ü :
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BİR bİLİNMEYENLİ DEnklemler

soru 1:

Bir sayının 3 katının 20 eksiği, aynı sayının 4 fazlasının 
1
3

'üne eşittir.

Buna göre, bu sayı kaçtır?

A) 5                B) 6                       C) 7                 D) 8
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BİR bİLİNMEYENLİ DEnklemler

soru 2:

Hakan'ın parası Fatih,'in parasının 8 katıdır. Eğer Hakan 
Fatih'e 15 TL verirse Hakan'ın parası Fatih'in parasının 
3 katı oluyor.

Buna göre, Hakan'ın başlangıçtaki parası kaç TL dir?

A) 12 TL         B) 18 TL        C) 81 TL       D) 96 TL
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BİR bİLİNMEYENLİ DEnklemler

soru 3:

Ömer evlerinin merdivenlerini üçer üçer çıkıp dörder dörder iniyor.

Ömer'in çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 8 
fazla olduğuna göre, Ömer inerken kaç adım atmıştır?

A) 24               B) 32                C) 40               D) 48
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BİR bİLİNMEYENLİ DEnklemler

soru 4:

Bir otobüste bay ve bayanlardan oluşan 42 yolcu bulunmaktadır. Oto-
büsten 5 evli çift inince otobüsteki erkek yolcu sayısı bayan yolcu sayısının 
3 katı oluyor.

Buna göre, başlangıçta otobüsteki bayan yolcu sayısı kaçtır?

A) 8               B) 13                C) 24               D) 29
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BİR bİLİNMEYENLİ DEnklemler
soru 5:

12 kişilik bir arkadaş grubu restauranta gidiyor. Bu gruptaki 5 kişi öğrenci 
olduğu için onlara hesap ödetmek istemeyen arkadaşları tüm hesabı 
aralarında eşit olarak paylaşıp ilk durama göre herbiri 30  TL fazla 
ödeyerek hesabı kapatmışlardır.
 
Buna göre, restauranta toplam ödenen ücret ne kadardır?

A) 468 TL        B) 480 TL       C) 492 TL        D) 504 TL 
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BİR bİLİNMEYENLİ DEnklemler
soru 6:

Bir araç önce yolun 
1
6  km sini daha sonra ise  1

4  km sini gitmiştir. 
Eğer 12 km daha giderse yolun yarısını gitmiş olacaktır.

Buna göre yolun tamamı kaç km dir?

A) 132            B) 144           C) 156           D) 168
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BİR bİLİNMEYENLİ DEnklemler
soru 7:

Bir bilgi yarışmasında kurallara göre her doğru cevaba 25 puan verilirken 
her yanlış cevaptan 10 puan geri alınmaktadır.

Buna göre, 40 soruluk bu yarışmada   soruların hepsini cevaplayan 
yarışmacı 720 puan kazandığına göre kaç soruya yanlış cevap ver-
miştir?

A) 12             B) 10               C) 9             D) 8
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