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Bir soğutucu bulunduğu odanın sıcaklığını yarım 
dakikada 5 derece azaltmaktadır. Sıcaklığı 20 derece 
olan bir odada soğutucu 5 dakika çalıştırılıyor. 

5 dakika sonunda odanın sıcaklığı kaç derece olur?

−20 ve −40 sayılarının ortalamasını bulmak isteyen 
Serdar sayıları toplayıp ikiye bölmek yerine sayıları 
çarpıp ikiye bölmüştür. 

Buna göre bulduğu sonuç, bulması gereken sonuç-
tan kaç fazladır?

Bir günün ortalama sıcaklığı bulunurken o gündeki 
en yüksek ve en düşük sıcaklığın ortalaması alınır.

Buna göre Ağrı’da bir gün en yüksek sıcaklık  −5 °C 
ve aynı gün en düşük sıcaklık −25 °C ise bu günün 
ortalama sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

Yerden 30 metre yükseklikten bırakılan 
bir balon dakikada 20 metre yükseliyor. 

Bu balonun 10 dakika sonra yerden  
yüksekliği kaç metre olur?

20 soruluk bir test sınavında doğru yapılan her soru 
için 10 puan, yanlış yapılan her soru için de −5 puan 
verilmektedir. Cevap verilmeyen sorulara puan 
verilmemektedir. Bu sınava katılan Özkan 12 soruya 
doğru cevap vermiştir, 3 soruya yanıt vermemiştir.

Özkan, kalan sorulara yanlış cevap verdiğine göre 
bu sınavdan kaç puan kazanmıştır?

Kredi kartının ekstresinde yapılan harcamalar negatif, 
yapılan ödemeler pozitif görünmektedir. Suat bir 
ekstre döneminde 30 liralık 5 alışveriş yapmıştır ve 
kartına 100 TL para yatırmıştır.

Buna göre ekstresinde yaptığı işlemlerin toplamı 
olarak görünecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 70 B) 45 C) −5 D) −30

A) 370 B) 400 C) 430 D) 460

A) −15 °C B) −20 °C C) −25 °C D) −30 °C
A) 60 B) 230 C) 320 D) 500

A) 120 B) 105 C) 95 D) 80

A) 250 B) 70 C) 50 D) −50
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Bir cep telefonu operatörünün tarifesinde aramanın 
dakikası 10 kuruştur. Ayrıca düzenlenen kampanyada 
müşteriye bir önceki ayda arandığı dakika sayısının 
kırkta biri kadar TL hediye edilmektedir.

Buna göre bu tarifeyi kullanan ve Mart ayı boyunca 
320 dakika aranan Veli, Nisan ayı başında hattına 
20 TL yüklerse Nisan ayında kaç dakika arama 
yapabilir?

Katların sayıyla gösterildiği bir asansöre −3. katta 
binen Ali 4. kata çıkacaktır. Ali bindiği kat ile ineceği 
kat arasındaki katları gösteren sayıları çarpıyor. 

Ali aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır?

12 sayısı −1 ile −4 arasındaki tam sayılara ayrı ayrı 
bölünerek bulunan sonuçlar çarpılıyor.

Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tam 
sayıdan rakamları farklı iki basamaklı en büyük 
negatif tam sayı çıkartılırsa sonuç kaç olur?

Bir bilgisayar oyununda başarılı olan her görev için 
30 puan, başarısız olan her görev için de −10 puan 
verilmektedir. Bu oyunu oynayan Tarık 50 görevden 
oluşan oyunu bitirmiştir. 

Başarılı olduğu görev sayısı ile başarısız olduğu 
görev sayısı eşit olan Tarık, oyun sonunda toplam 
kaç puan almıştır?

A) 48 B) 12 C) 0 D) −144

A) −96 B) −24 C) 24 D) 96

A) 92 B) 112 C) 113 D) 133

A) 280 B) 360 C) 480 D) 520

A) 250 B) 500 C) 750 D) 1000

20 + (−4) x 12 işlemini hesap makinesin-
de yapan Dursun sırasıyla;

−, 4, x, 1, 2, =, +, 20 

tuşlarına basıyor ve sonucu bulduğunda bir şeylerin 
ters gittiğini düşünüyor. Daha sonra  
hesap makinesinin toplama tuşunun çarpma,  
çarpma tuşunun toplama yaptığını fark ediyor. 
 

Buna göre bulduğu sonuç ile bulması gereken  
sonuç arasındaki fark kaçtır?

A) 32 B) 40 C) 132 D) 188
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