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Problem 1
Eğer 125 + n + 135 + 2n + 145 = 900 ise n kaçtır?

Problem 2
Herbiri dört tane çanta içeren üç tane kutu vardır. Bu çantaların herbirinde beş tane bilye vardır.

Kutuların içerisinde toplam kaç tane bilye vardır?

Problem 3
m ve n aralarında asal pozitif tamsayılar olmak üzere
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eşitliği verilmektedir.

m + n kaçtır?

Problem 4
Aşağıdaki şekil her biri altı nokta içeren beş tane satırdan oluşmaktadır. Ardışık satır ve sütunların arası

bir birimdir. Şekilde verilen beşgenin alanı kaç birim karedir?

Problem 5
k + 25973 toplamının bir palindrome sayı olmasını sağlayan en küçük pozitif k tamsayısı kaçtır? (sondan

başa ve baştan sona yazılışları aynı olan sayılara palindrome sayı denir. 1441, 32123 gibi).
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Problem 6
777 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

Problem 7
x ve y pozitif reel sayılar olmak üzere, y sayısının yüzde p’si x sayısı, ve x sayısının yüzde 4p’si de y

sayısına eşittir. p kaçtır?

Problem 8
Her ikiside üçün katı olan dört basamaklı iki sayı veriliyor. Bu sayıların ilk basamakları ikinci

basamaklarının iki katı, üçüncü basamakları dördüncü basamaklarından üç fazla ve ikinci basamakları ise

dördüncü basamaklarından iki eksiktir. Buna göre, bu iki sayının farkları kaçtır?

Problem 9
1, 2, 3, ... 1000 sayılarının yüzde kaçı kesinlikle 4 ve 5 sayılarından birisi ile bölünür ?

Problem 10
Bir fırıncı
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fincan un kullanmaktadır. m ve n aralarında asal pozitif

tamsayılar olmak üzere bu fırıncı
m
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fincan un kullanacaktır. Buna göre m + n kaçtır?

Problem 11
Her birinde yanyana üç koltuk bulunan iki sıra koltuk vardır. İki kız çocuğu, iki erkek çocuğu ve iki

yetişkin bu koltuklara herhangi bir kız çocuğunun yanına herhangi bir erkek çocuk oturmayacak biçimde,

kaç farklı şekilde otururlar?
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Problem 12
Aşağıdaki şekil on iki tane 30-60-90 üçgenini göstermektedir. Üçgenler daire şeklinde ve her üçgenin

hipotenüsü bir sonraki üçgenin uzun kenarı ile kesişecek şekilde yerleştirilmiştir.Dördüncü ve son üçgen

renkli olarak gösterilmiştir. Bu iki üçgenin çevrelerinin oranı m ve n aralarında asal sayılar olmak üzere
m

n
şeklinde gösterilebilir. m + n toplamı kaçtır ?

Problem 13
Aşağıda belirtilen üç özelliği sağlayan A kümelerinin sayısını bulunuz.

• A kümesi iki tane pozitif tam sayıdan oluşmaktadır

• A kümesindeki her sayı kümedeki diğer sayının en az yüzde 22 sidir

• 30 sayısı A kümesinin elemanıdır.

Problem 14
AB ve CD paralel olmak üzere ABCD bir yamuktur. P noktası ise AC köşegeni ile BD köşegeninin

kesişimindedir. PAB üçgeninin alanı 16, ve PCD üçgeninin alanı 25 olduğuna göre yamuğun alanını

bulunuz.
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Problem 15
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Yukarıda verilen sayı dizisinde 2010 sayısının altına yazılacak olan sayı kaçtır?

Problem 16
12 foot1 yükseklğinde ve koni şeklinde bir maden yığının yarısı A sınıfı, düğer yarısı ise B sınıfıdır. Bu

maden yığının toplam değeri $62 dır. Benzer şekilde 18 foot yüksekliğinde ve koni şeklindeki başka bir

yığının üçte biri A sınıfı ve üçte ikisi B sınıfıdır. Bu maden yığınının toplam değeri ise $162 dır. Buna göre,

koni şeklinde, yüksekliği 24 foot üçte ikisi A sınıfı ve üçte biri B sınıfı olan maden yığınının toplam değeri

kaç dolardır ?

Problem 17
Aşağıdaki şekilde üç yatay doğru ile bölümlere ayrılmış bir üçgen gösterilmektedir. Bu doğrular üçgenin

yüksekliğini dört eşit parçaya bölmektedir. Üçgenin tepe köşesinde birleşen doğru parçaları ise, oluşan

üçgenlerin tabanlarını dört eşit parçaya ayırmaktadır. Taralı alan 100 birimkare ise, tüm üçgenin alanını

bulunuz.

1Bir Amerikan uzunluk birimi.
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Problem 18
Basamaklarında hem tek hem de çift rakamları içeren kaç tane üç basamaklı pozitif tam sayı vardır?

Problem 19
Aşağıdaki şekilde verilen A, B ve C kareleri birbirine bitişiktir ve her birinin tabanı yatay doğru

üzerindedir. Karelerin sol üst köşeleri aynı doğru üzerindedir. A karesinin alanı 24 ve B karesinin alanı ise

36 olarak veriliyor. Buna göre C karesinin alanını bulunuz.

C

A
B

Problem 20
Sıfırdan farklı x reel sayıları için f fonksiyonu

3f(x)− 5xf

(
1
x

)
= x− 7

biçimindedir. f(2010) kaçtır?
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