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Süreniz 15 dakikadır. Başarılar. 
 
1. İki basamaklı en küçük sayının 1 fazlası kaçtır? 
 

a. 10              b. 11           c. 12              d. 99 
 
2. Ardışık üç çift sayının toplamı 12 ise bu 
sayıların en küçüğü kaçtır? 
 

a. 2              b. 4               c. 6                 d. 8 
 
3. ab ve ba iki basamaklı sayılar ve ab+ba=77 
olduğuna göre, a en fazla kaç olabilir? 
 

a. 3              b. 4                 c. 5                d. 6 
 
4. Aşağıdaki sayılardan hangisi 4’ e kalansız 
bölünebilir? 
 

a. 1002                          b. 1102 
c. 1214                          d. 1316 
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6. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal sayı 
değildir? 
 

a. 2            b. 1             c. 0               d. -1 
 
7. Aşağıdaki kesirli sayılardan hangisi 
diğerlerinden büyüktür? 
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8. x, y ve z pozitif doğal sayılar olmak üzere, x=3y 
ve y=3z olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 
 

a. 70            b. 80           c. 90             d. 100 
 
 
 

9. Rakamları birbirinden farklı en büyük dört 
basamaklı sayı hangisidir? 
 

a. 7890       b. 9870      c. 9786       d. 9876 
 
10. Ardışık üç doğal sayının toplamı 15 ise bu 
sayılardan en büyüğü kaçtır? 
 

a. 4           b. 5             c. 6               d. 7 
 
11. x ve y birbirinden farklı birer rakam olmak 
üzere, x+y nin alabileceği en büyük değer nedir? 
 

a. 16           b. 17            c. 18              d. 19 
 
 
12. x ve y birer rakam ve x.y=12 ise x+y’ nin 
alabileceği en büyük değer hangisidir? 
 

a. 8           b. 7             c. 6               d. 5 
 
13. 2a + b = 12   
      a – b = 9 
eşitliklerine göre a+b kaçtır? 
 

a. 1           b. 3             c. 5               d. 7 
 
14. Z+ = {1,2,3,….,+µ} şeklinde ifade edilen sayı 
kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a. Doğal sayılar 
b. Pozitif tam sayılar 
c. Negatif tam sayılar 
d. Reel sayılar 

 
15. En büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif 
tam sayının çarpımı nedir? 
 

a. -1           b. 0            c. 1               d. 2 
 
 


