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SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA 

İLİŞKİN MERKEZİ SINAV

MATEMATİK TESTİ

AÇIKLAMALAR

1. Bu deneme sınavında sadece MATEMATİK dersine ait 20 soru bulunmaktadır.

2. Bu deneme sınavı için önerilen süre 40 dakikadır.

3. Bu deneme sınavına ait net sayısı, doğru sayısından yanlış sayısının üçte biri çıkarılarak 

hesaplanacaktır.

4. Boş bırakılan sorular değerlendirmeye katılmayacaktır.

5. Bu deneme sınavı ilk 2 üniteyi kapsayan sorulardan oluşmaktadır.

6. www.ragipsahin.com.tr adresinden  bu deneme sınavını ve cevap anahtarını indirebilir, 

çözüm videosunu izleyebilirsiniz

7. Bu deneme sınavını ve cevap anahtarını indirmek, çözüm videosunu izlemek için QR 

kodu akıllı cihazınıza taratabilirsiniz...

https://www.facebook.com/groups/MATRAGTV/
https://www.instagram.com/matragtv/
https://www.youtube.com/channel/UCH4k7mXpgjFY57xo9ULZYbw?sub_confirmation=1
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Otobüs 
Firması

Sefer
Aralığı

Yolcu
Kapasitesi

Kişi Başı 
Ücret(TL)

İlim 6 saat 40 60

Edep 8 saat 50 50

Tablo: Otobüs sefer bilgileri

2. Bursa-Kocaeli arası sefer yapan iki firmaya 
ait sefer aralığı, yolcu kapasiteleri ve kişi başı 
ücret bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

3. Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin 
çevresi 2.π.r dir.

Bu iki firma ilk seferlerini aynı anda Pazartesi 
günü sabah 09.00’da gerçekleştirdiklerine 
göre eşit gelir elde ettikleri seferi tamamla-
maları arasında kaç saat fark olur? (Firmaların 
tam kapasite çalıştığı kabul edilecektir.)

DİSK YUVARLAMA oyunu oynayan Ömer ile 
Edip’in oyunda kullandıkları diskler daire şek-
lindedir ve yarı çapları sırası ile 20 cm ve 30 
cm’dir. Ömer ve Edip disklerini yuvarlıyor ve 
disk yuvarlama parkurunda her iki disk tam tur 
dönerek eşit mesafede tamamlıyorlar.

Oyun parkurunun uzunluğunun 5 metreden 
fazla olduğu bilindiğine göre en az kaç metre-
dir? (π=3 alınız)

A) 40 B) 44 C) 48 D) 52

A) 6 B) 7,2 C) 8,4 D) 9,6

1. 1 ve kendisinden başka çarpanı (böleni) olmayan, 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

Aşağıdaki kutunun içerisinde 1’den 10’a kadar olan doğal sayılardan ardışık 6 tanesinin yazılı olduğu 6 
kart vardır.

Şekilde üzerinde iki basamaklı doğal sayıların yazılı olduğu 8 karttan bazıları da kutunun içine atılıyor. 
Son durumda kutunun içindeki asal sayıların yazılı olduğu kart sayısının, kutunun içindeki tüm kartların 
sayısına oranı %60 oluyor.

Buna göre kutuya sonradan eklenen kartlarda yazan doğal sayıların toplamı en az kaçtır?

A) 110 B) 114 C) 118 D) 122
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4. a ve b birer doğal sayı olmak üzere                      dir. 

Aşağıdaki tablo-1’de etraflarına ikişer sıra tel çekilecek olan kare şeklindeki bahçelerin alan ölçüleri met-
rekare cinsinden verilmiştir. Telin metre fiyatı satın alınacak miktara göre değişiklik göstermektedir. Telin 
metre fiyatları aşağıdaki tablo-2’de gösterilmiştir

Üç bahçe için alınacak tellerin metre fiyatları ayrı ayrı belirleniyor. Buna göre belirlenen 
metre fiyatları toplamı kaç liradır?

A) 52 B) 51 C) 49 D) 47

Bahçe Alanı (m2)

Saraybahçe 100

Saklıbahçe 120

Sakinbahçe 170

Tel Miktarı Metre Fiyatı

50m’den az 20 TL

50m - 100m 17 TL

100m’den fazla 15 TL
Tablo-1 Tablo-2

5. 300 sayısının karekök değeri GO sayısı olarak 
tanımlanıyor.

1’den başlayarak 100’e kadar olan doğal sayıla-
rın ayrı ayrı karekökleri alınıyor. Elde edilen her 
kareköklü ifade GO sayısı ile çarpılyor.

Bu çarpma işlemleri sonucunda elde edilen 
çarpımlardan kaç tanesi rasyonel sayıdır?

A) 5 B) 6 C) 33 D) 36

6. 

Buna göre boş kutucuklara yazılacak tüm sayıla-
rın çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1012 B) 1014 C) 4.1012 D) 4.1014

işle
m yö

nü

1002
162 256 204

1003

1005

Yukarıdaki bölme işlemi tablosunda, boş kutucukla-
ra bölme işlemlerinin sonuçları yazılacaktır.
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9. 

Aşağıdakilerden hangisi elde edilen çarpım-
lardan herhangi birinin bilimsel gösterimi 
değildir?

A) 2.106 B) 5.107 C) 2.108 D) 5.109

Bir zarın farklı yüzeylerine 25, 27, 29, 54, 56, 58 
ifadeleri yazılıyor. Zar iki defa havaya atılıyor. 
Zarın üst yüzeyine gelen sayılar çapılıyor.

8. Kareköklü sayılarda yaklaşık değer, kök 
içindeki sayının hangi iki tam kare sayı arasında 
olduğuna ve bu sayılardan hangisine daha yakın 
olduğuna bakılarak belirlenir.

Yukarda verilen ifadenin yaklaşık değeri aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A) 7,05 B) 7,95 C) 8,05 D) 8,95

Şehir Mesafe(km)

Sivas 105

Amasya 115

7. KGM(Karayolları Genel Müdürlüğü) şehirler arası yolların kenarlarının ağaçlandırılması için bir proje 
başlatmıştır. Proje kapsamında şehirler arası yolların her iki tarafına, yolların başlangıç ve bitişlerine de 
dikilmek şartıyla eşit aralıklarla fidan dikimi yapılacaktır.

Tokat-Sivas arası ve Tokat Amasya arası dikilen fidanlar arasındaki mesafe eşit ve kilometre cinsinden 
tam sayıdır. 
Bir fidanın dikilmesi 15dakika sürdüğüne göre bu ağaçlandırma işlemi toplam kaç saat sürer?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23

Tablo: İllerin Tokat ili ile arasındaki mesafeler
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12.  K = 2⁵.3⁴.7³
 L = 3³.5²74

K ve L sayıları asal çarpanlarının çarpımı biçi-
minde verilmiştir.

Buna göre EBOB(K,L) değeri, EKOK(K,L) değerinin 
kaç katıdır?

A) 2⁵.3¹.5².7³ B) 2⁵.5².7³

C) 2-⁵.3-¹.5-².7-1 D) 2-⁵.5-².7-³

11. Aşağıda kare şeklinde kutular üst üste dizil-
miştir.

Kutuların alanları kü-
çükten büyüğe doğru 
120cm2, 195cm² ve 
399cm²’dir.

A, D, E doğrusal ve F, 
G, H doğrusaldır. 

A köşesinde bulunan bir karınca şeklin ke-
narları üzerinden H köşesine en kısa yoldan 
ulaşıyor. Aldğı yol santimetre cinsinden hangi 
iki tam sayı arasındadır?

A) 55-56 B) 56-57 C) 57-58 D) 58-59

A

D

E

B

C
F

G

H

L

10. Aşağıda bir kitapçıda bulunan bazı derslere ait LGS hazırlık kitaplarının sayıları ve derslere göre kitap 
fiyatlarını gösteren grafikler verilmiştir.

Bu kitapçı grafikte verilen kitapların her birini 7TL’den aldığına göre, tamamını sattığında elde 
ettiği kâr kaç TL olur?

A) 100 B) 98 C) 96 D) 94

%25

120 0

Türkçe M
atem

atik

Fen Bilimleri15 tane

Grafik: Derslere göre kitap sayıları
Grafik: Derslere göre her bir kitabın satış fiyatı
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15. Aşağıda içinde sayılar olan şekiller ile temsil 
ettikleri sayılar verilmiştir.

• Şekil içindeki sayılar 2’nin kuvveti olarak 
yazılacaktır.

• Yazılan üslü ifadenin üssü olarak şeklin kenar 
sayısı yazılacaktır.

• Kenar sayısı tek ise hem üs negatif olacak 
hem de sonuç negatif olacaktır.

• Kenar sayısı çift ise hem üs pozitif olacak 
hem de sonuç pozitif olarakır.

4         = 28

8        = 218

2         = -2-5

16    = -2-12

Buna göre                     şeklinin temsil ettiği sayı

             şeklinin temsil ettiği sayının kaç katıdır?

A) -2-9 B) -2-89 C) 2-9 D) -289

32

128

14. m+1 ile n-3 sayıları aralarında asaldır.

Buna göre m ile n sayılarının Ekok’u kaçtır?

A) 12 B) 9 C) 8 D) 6

13. 1’den 16’ya kadar numaralandırılmış toplar 1’den 4’e kadar numaralandırılmış torbalara konulacaktır.

• Pozitif tam sayı çarpan sayısı 1 ya da 2 olan sayılar 1 numaralı torbaya
• Pozitif tam sayı çarpan sayısı 3 olan sayılar 2 numaralı torbaya
• Pozitif tam sayı çarpan sayısı 4 olan sayılar 3 numaralı torbaya
• Pozitif tam sayı çarpan sayısı 4’ten fazla olan sayılar 4 numaralı torbaya atılacaktır.

1 ve 3 numaralı torbalarda bulunan topların üzerinde yazan sayıların toplamı, 2 ve 4 numaralı 
torbalarda bulunan topların üzerinde yazan sayıların toplamından kac fazladır?

A) 54 B) 52 C) 51 D) 49
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19. Edip       ya da        ile çarpıldığında rasyonel 
sayı elde edilen en küçük pozitif kareköklü ifade-
lerden 6 tanesini ayrı ayrı kartlara yazıp kutunun 
içine atıyor.

Buna göre kutunun içindeki kartlarda yazan 
ifadelerden hangisi diğerlerinden daha büyük-
tür?

A) B) C) D) 

18. Edip elindeki bakır teli bükerek alanı 4,41cm2 

olan bir kare şekli oluşturuyor. Aynı bakır telin 
tamamını kullanarak eşkenar üçgen de oluşturu-
yor.

Buna göre oluşturduğu iki şeklin birer kenarla-
rının uzunlukları arasında kaç cm fark vardır?

A) 0,7 B) 0,8 C) 0,9 D) 1

16. 

17.                    16-8.(-64)5 +(-4)-2 

Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) 55 B) 56 C) 57 D) 58

A) 0 B) -3.24 C) -3.2-4 D) 3.2-4

Buna göre 3.A sayısı B2  sayısının kaç katıdır?
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Buna göre Orhan Beyin oluşturduğu tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir?

20. Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde MERAKLI adında büfesi olan Orhan Bey sattığı tost çeşitleri için 
şu şekilde günlük hesap tutuyor. Orhan Bey sattığı her 5 kaşarlı tost için bir üçgen, her 8 sucuklu tost için 
bir kare ve her 3 karışık tost için bir daire şekli çizerek tablo oluşturuyor.

Orhan Beyin çırağı Ömer ise ustasının çizdiği şekillere göre satılan tostların çeşitlerine göre sayılarını belir-
leyip, bu verilerin daire grafiğini aşağıdaki gibi oluşturuyor.

Karışık

Sucuklu

Kaşarlı750

160 0

A) 
Sucuklu
Kaşarlı
Karışık

B) 
Sucuklu
Kaşarlı
Karışık

C) 
Sucuklu
Kaşarlı
Karışık

D)
Sucuklu
Kaşarlı
Karışık

Bu deneme sınavını ve cevap 
anahtarını indirmek, çözüm 

videosunu izlemek için,
QR kodu akıllı cihazınıza

taratabilirsiniz...
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