
1) Okulun bahçesine homojen dağılımda yağmur yağdığı için kutuların taban alanları önemsizdir. Her 
alanda eşit miktarda yükselme olacaktır. Dolayısıyla sadece kutuların yüksekliklerini göze almamız 
gerekiyor. Büyük kutu 3 br yükseklik için 27 dakikada doluyorsa küçük kutu 2 br yükseklik için 18 
dakikada dolar. 

 Cevap:C 

2) Olasılık ilk hafta a/b ise, bir sonraki hafta ya a / (b-1) ya da (a-1) / (b-1) olacaktır. Soruda 
istenen koşulun sağlanabilmesi için, ikisinden birisinin a/b’ye eşit olması gerekmektedir. 0 ile 
1 arasında “a/b = a / (b-1)” veya “a/b = (a-1) / (b-1)” koşullarını sağlayan bir değer 
bulunmamaktadır. 

 a . (b-1) = ab   => ab – a = ab  => -a = 0 => a = 0 

 a . (b-1) = (a-1) . b  => ab – a = ab – b  => a = b = 1 

 Çözüm kümesi: {0, 1}     

 Cevap: E 

3) Soruda rakamları toplamı bahsi geçtiğinden istenen A.B ifadesini tahmin edebilmek için 
“rakamları toplamından yola çıkan” bölünebilme kurallarını düşünmeliyiz. Öyleyse, A’nın 3 ile 
bölümünden kalan 2, B’nin 3 ile bölümünden kalan da 2. Buna göre A.B nin 3 ile bölümünden 
kalan 1 olmalı. Bu durumu sağlayan tek şık B. 

Cevap: B 

4) Sayının karesiyle farkının 100 ile bölünebilmesi, çıkarma işleminin sonucunun son iki 
basamağının 0 olması anlamına gelir. Yani eğer sayı AB biçiminde ise karesi ....AB şeklinde 
olmalıdır. Karesiye kendisinin son basamağı aynı olması için son basamak 0,1,5 ya da 6 
olmalıdr. Sonu “0” olsa karesinin, son iki basamağı “00”, bundan kendisini çıkarırsak sonucun 
son iki basamağının “00” olma ihtimali yoktur. Sayı “A1” şeklinde ise, karesinin son iki 
basamağının “A1” şeklinde olması için A=0 olmalıdır. 

     A1 
     A1 
---------- 
     A1 
A2A 
--------- 
        K  = 100 (A2) + 20A + 1 
 
K – A1 = .... 00 olması gerekmektedir. 
 
K - A1=...00 (mod 100) =>  20A + 1 – 10A – 1 = 0      => 10A = 0   => A=0  
 
Aynıları A5 ve A6 içinde yapıldığında, 25 ve 76 nın şartları sağladığı görülür. 
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Cevap: C 

 
 

5) 5-) Alınacak D nokatalarının  içerideki  
( ABC üçgeninin kenarlarının orta 
noktalarının  birleştirilmesiyle oluşturulan eşkenar 
üçgen) üçgeninin içerisine düşmesi gerekir. Bu 
üçgenin kenarları üzerinde bir D noktası alsak bu 
durumda iki dikin toplamı üçüncüye eşit olur. 
İçerisine düşerse aranan eşitsizlik sağlanmış olur. 
Buna göre Bu küçük üçgenin alanının toplam alana 
oranı istenen olasılığı verir.  
Cevap: C 

6) Bu soruda sistematik bir düşünüşle şöyle diyebiliriz: 
 
           |-------------|---|---------|-----------|---|--------------|--|-----------|-------|-----|------------| 
                           5   7          10           14  15              20  21          25      28    30            35   
Arada kalan herbir parça Can’ın ayırması gereken bir parçayı simgeliyor. Buna göre 11 parçaya 
ayırmalıdır, 35 muzu. 
 
Cevap: C 

7) Banklara 6’şar oturacaklarından her karşılıklı hiza bir kız ve bir erkek alacaktır.  Hizaları temel 
alarak düşünürsek (6 tane hiza olduğundan) kızlar 6!, erkekler de 6! sayıda sıralanabilirler hizalar 
üzerinde. Her hizada bulunan kız ve erkek de (banklar farklı olduğu için) kendi aralarında 2 farklı 
dizilimde bulunacaklarından 6 hiza için 26 farklı diziliş olur. Dolayısıyla toplamda 26.(6!)² farklı şekilde 
oturabilirler.  

26.(6!)²  = 214. 34. 52   

Cevap: D 

 
    

 

 

Cevap: A 
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9)  İlk ipucundan yola çıkarak aradığımız sayının 1234 ile üç adet ortak rakamı bulunduğunu anlarız. 
Bu ipucu sayesinde B ve D şıkkı elenir. İkinci ipucuna baktığımızda eğer ipucu (+) olsa cevap A 
olmalıydı fakat (-) olduğuna göre cevap C şıkkıdır. 

Cevap: C 

 

10)  

Üçgenimizin ağırlık merkezi J’dir.|EF|=6 br olduğu için ağırlık 

merkezi J’nin F’ye uzaklığı  birimdir. Üçgenimiz 45°’lik açıyla 

düzlem üzerinde hangi tarafa döndürülürse döndürülsün, yeni 
ağırlık merkezimiz kenarlarının üzerinde olacak. Bu da bize çok 
yardımcı olacak. Saat yönünde 45° ile döndürülürse üçgen, yeni 

ağırlık merkezi K, FD üzerinde ve F’ye  br uzaklıkta olacaktır. 

J’den FD’ye bir dik indirdiğimizde, ikizkenar dik üçgen 
özelliğinden|JL|=|FL|= 2 br olduğu görülür. Bu durumda |JK| 
uzunluğu Pisagor bağıntısından kolayca bulunur.  

|JK|2 =|JL|2 +|LK|2 

 |JK|2= (2)2 + ( )2 

|JK|= 2( ) 

 

Cevap: B 

11) Herhangi bir çubuğun 7 eş parçaya ayrılacak şekilde işaretlendiğini varsayalım. Uçlardaki 
parçaların herhangi bir noktasından çubuğu ikiye ayırırsak çubuklardan biri ötekinin 6 katından büyük 
olur. Dolayısıyla 7 eş parçadan ikisini seçme olasılığımız 2/7 olur. Çubuğun 10 santimetre uzunlukta 
olması soruya herhangi bir tesir etmemektedir. 

Cevap: A 

12)   f(8) =  f(7) + f(6) ve f(7) = f(6) + f(5) 

 f(8) – f(5) =  f(7) + f(6) – f(5)  = f(6) + f(5) + f(6) – f(5) = 2. f(6) 

Cevap: B 

 

13)     2009 | 3  2009 | 7 

     669 | 3    287 | 7 

     223 | 3      41 | 7 

K
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       74 | 3        5 

       24 | 3  ------------- 

         8 | 3     333    1000 – 333 = 667 

         2      Cevap: C 

  -------------- 

     1000 

 

14) 1 yanlış cevabın puanlara etkisi şu şekildedir. 

 SÖZ SAY-1 SAY-2 

Sözel Puanı 7/8 1/2 1/4 

EA Puanı 5/8 5/8 5/8 

Sayısal Puanı 3/8 3/4 1 

 

SÖZ bölümünden yapılan yanlış sayısına A, SAY-1 bölümünden yapılana B ve SAY-2 
bölümünden yapılana da C denirse; 

Sözel Puanı: 100 – A –  B –  C = 95 

EA Puanı: 100 – A –  B –  C = 95 

Sayısal Puanı: 100 – A – B – C = 95 

Bu şekilde 3 bilinmeyenli 3 denklem elde edilir. İşlemler devam ettirildiğinde tek 
çözümün A = 4, B = 2, C = 2 olduğu hesaplanabilir. 

Cevap: D 

 

15) Bu dikdörtgeni içerisine alan en küçük hacimli silindir; 8-10’luk kenarı çevreleyip, 6’lık 
kenarı yükseklik olarak kabul eden silindir olacaktır. Bu silindirin hacmi 246 birimküp 
olduğundan cevap E olacaktır. 
Cevap: E 

16) Soruda yapılan toplama işlemini şu şekilde düşünelim: Sayılar ardışık olduğundan ilk kutudaki en 

büyük sayı ile ikinci kutudaki en büyük sayı arasındaki fark n’dir. Aynı şekilde ilk kutunun 2. büyük 

sayısı ile, ikinci kutunun 2. büyük sayısı arasındaki fark da n’dir. Sayıları bu şekilde grupladığımızda 2n 

adet sayı olduğundan sonucu n olan n adet fark elde ederiz. Soruda yapılan işlemi bu şekilde 
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düşünürsek tahtaya yazılan farkların toplamı n2’ye eşit olur. Toplam 196 olduğundan n 14’tür. 

Dolayısıyla sonuç 28 olur.  

Cevap:C 

17) Biletleri tek tek inceleyelim: 
   
  Sarp(34251)= Sarp’ın kazanma şansı vardır çünkü, sunucu ilk 3 top düşene kadar bekler, 
sonra 3’ü çeker. Bekler 4 düşer, onu çeker. 5’in düşmesini beklemeden 2’yi çeker. Bekler, 5 
düşer, onu alır ve en son 1’i alır. 
   
  Ayberk(24531)= Ayberk’in de kazanma ihtimali vardır. Sunucu 1,2 düşene kadar bekler, 2’yi 
alır. Sonra bekler, 3 ve 4 düşer, 4ü alır. Gene bekler 5 düşer, onu alır. Son olarak da 3 ve 1’i 
alır. 
   
  Berkut(43152)= 1,2,3,4 düşene kadar bekler, 4 ve 3’ü alır. Ama 1’i alamaz çünkü üzerinde 2 
var, öyleyse Berkut’un çekilişi kazanma ihtimali yoktur. 
 

Cevap:B 

 

18) ABD ve ADC üçgenleri benzer üçgenlerdir. Bu üçgenlerde iki kenarı üçgenin kenarlarına 

oturan karelerin kenarları oranı 1/2 olarak veriliyor. Bu noktada şunu düşünelim. İki benzer 

üçgenin içerisine (hatta dışına) çizlebilecek “biricik” şekiller (mesela içteğet çember ya da iki 

kenarı kenarlar üzerine oturan kare gibi) arasındaki oran benzerlik oranını vermelidir. 

Öyleyse, ABD ve ADC arasındaki benzerlik oranı 1/2 dir. Öyelyse aranan oran 1/4 olarak 

bulunur. 

 Cevap:C 

 

19)  
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 Üçgende verilenlerin üzerine açıları iki katına çıkararak yukardaki şekli inşa edelim. 15-75-90 
üçgeni oluşur. Bu üçgenim dik kenarları arasında 1’e , 2+   oranı olduğunu biliyoruz. 

Buradan hareketle =  oranının sağlandığını görürüz, buna göre E,A ve C doğrusaldır. Buna 

göre aranan açı 52.5 dir. 
Cevap: B 

20) 

 
 
ABD üçgeninin aynısından diğer tarafa çizerek, bir BDF üçgeni oluşturalım. Bunun sonucunda 
oluşan CBF üçgeni de bir ikizkenar üçgen olacaktır(20-80-80). Sonuç olarak aranan uzunluk, 
x=4 olarak bulunur. 
 
Cevap: D 

21)    ABC ikizkenar diküçgenini kareya tamalayalım. 
Şekil kare olduğundan ABE ve  BCH üçgenleri eş 
çıkacaktır. Buna göre CHD üçgeni ikizkenar olur. 
Yüksekliğini indirirsek, GC, AF ye paralel çıkar. 
Böylece aranan açı 22,5 derce bulunur. 
 
Cevap: C 

 
 
 

 
22) m  ise m! çift sayı olur. 8m+1 ifadesi ise tektir. n’in tek ya da çift oluğu durumlarda, m! çift ve 

8m+1 tek olduğu için eşitsizlik olur. m=1 olduğu zaman da eşitlik n³=n⁶+9 olur ki bu durumda eşitlik 
sağlanamaz. Son olarak m=0 durumunu incelediğimizde eşitlik n³=n⁶ halindedir ve bu durumda n, 0 ya 
da 1 olabilir. Dolayısıyla çözüm kümesi (0,0) ve (0,1)'dir.  
 
Cevap: C 
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23)  A+B+C = 0 eşitliğinin sağlanabilmesi için ya {-3, -2 ve 5} ya da {-5, 2, 3} noktalarında olunmalıdır. 
Noktalar ise; soldan sağa ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA şeklinde sıralanabilir. Yani toplamda 6x2=12 
farklı durum söz konusudur. 
Sorulan olasılık; ABC ve CBA sıralamaları için 0, BAC ve CAB sıralamaları için ise 1 olmalıdır. ACB 

sıralaması için  =  ve  ; BCA sıralaması için ise  =  ve  ’dir. (not: 2 farklı değer A, B ve C’nin {-

3, -2 ve 5} ve {-5, 2, 3} noktalarında olabilecek olmalarından kaynaklanmaktadır) 

Toplam olasılık; 

0. .4 + 1. . 4 +  . . 2 +  . . 2 =  dir. 

Cevap: E  

 

24) +x yönündeki her birim hareketi p, +y ve +z yönündekileri de r ve s ile gösterelim. Bu durumda 
(3,4,5) noktasına giden her bir yol 3 tane p, 4 tane r ve 5 tane s içeren bir permütasyondur. Toplam 
permütasyon sayısı da tekrarlı permütasyon formülü kullanılarak: 

12!/(3!.4!. 5!) olarak hesaplanabilir. 

Cevap: A 

25)   Jmax= 4+8+11+14+16+18+18+18=107 

  Jmin= 2+5+9+9+11+14+18+18=86 

Jmin/Jmax= 86/107 

Cevap: A 

26)   Eşitlik x=0 değeri için sağlanmaktadır.  

 + = sin(0)   => 0=0   Dolayısıyla denklemin kökü vardır.  

Şimdi eşitliğin herhangi bir a değeri için sağlandığını düşünelim; 

 + = sin( )    

Şimdi bu eşitliğin –a değeri için de sağlandığını gösterelim; 

 + = sin( )   =>   + = sin( )   => 

 = sin( )   =>   = sin( )    

Dolayısıyla her a değeri için –a  değeri de eşitliği sağlamaktadır. Buradan olabilecek bütün çözümlerin 
toplamı  0’dır.  

Cevap: E 
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27) Çemberin çapı 714 birimdir. Pirenin hareket edemeyecek duruma gelmesi demek ise bir 
sonraki atlayışı uzunluğunun çemberin çapından büyük olması demektir. Çünkü, böyle bir 
durumda pirenin düştüğü nokta çemberin üstünde olamaz. İleri atlayışının geri atlayışından 
daha uzağa olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

2 x2 ≤ 714 eşitsizliğine ulaşılır. Cevap  x 2 = 36 olmalıdır. İkiyle çarpılmasının nedeni 
geri zıplamaları da dahil edilmesidir. 

Cevap: E 

 

28) Kayakçının bayrak direklerinin yanından geçme olasılığını her sıradaki bayraklar için oran olarak 
yazalım. Birinci bayrak için 1, 2. sıradaki bayraklar için sırayla 1,1 . 3. sıradakiler için 1, 2,1 şeklinde 
olur. Binom açılımı şeklinde toplamları ilerlettiğimizde son sıradaki bitiş çizgilerinden geçebilme 
oranları sırasıyla 1,6,15,20,15,6,1 olur. Buradan 3. sıradaki bitiş çizgisinden geçme oranını  son 
sıradaki oranların toplamına bölersek, olasılık 15/64 olur.   

Cevap: B 

29) Benzerlikten dolayı s(EAD)=x, s(DAB)=90-x olur. Buradan açıortaydan devam edip,  
 s(BAD)=90 -  eşitliği sağlandığından AD ve BA açıortay(dışaçıortay) olur. Buradan 

sonra ED=x 
DC=10-x dersek, ED=DF olur. CG=10 olmalı, BF=GB=y diyelim, BC=10-y olur. Sonuç 
olarak, çevre 10-x+x+10-y+y=20 br olur.    
  
Cevap: C 

30)      9    0    7    4     8    3    

         x    x    x     x    x   
Aralardaki çarpımları küme elemanı gibi düşünüp işlem yapmamız gerekiyor. 

Dolayısıyla elimizde  25 tane çarpım var. Bu çarpımlardan, 1. ve 2. aralıklara aynı anda 
çarpım işareti gelmesi durumunu çıkarmalıyız, çünkü bu durumda çarpımın sonucu her zaman 
0 olacak. Bir de çarpımın sonucunun tek sayı olduğu durumu çıkarmamız gerekiyor. Kalan 
durumlarda çarpımlar çift sayı olacak. Sonucun 0 olduğu 23 çarpım var. Tek sayı durumu için 
de sadece 7 ve 9’dan sonraki çarpım işaretlerini göz önüne alırsak (diğer çarpım işaretleri 
çiftliğe neden olacak) 22 sayıda çarpım olur. Bu durumları genel sayıdan çıkarırsak  25-23-
22=20 elde ederiz. 0 durumlarını tamamen çıkardığımızdan son olarak da 0 çarpımını ekleriz 
ve sonuç 21 olur.  

Cevap: B 
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