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25 Soru MATEMATİK 5. Sınıf

MATEMATİK HAZIRBULUNUŞLUK TESTİ

1. Aşağıda farklı şekillerle modellenen
toplama işlemlerinin hangisinde elde edilen
şekil sayısı bir tek sayıdır?

A)

B)

C)

D)

2. Evren 36 lirasının 2
9

'si ile defter, 5
9

'i ile kitap

almıştır.

Buna göre Evren'in geriye kaç lirası
kalmıştır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12

3. İki su deposundan birincisi, her biri 25 litre
olan 75 bidon su ile tamamen dolmaktadır.
İkinci depo ise birinci depodan 200 litre daha
fazla su almaktadır.

Buna göre ikinci depo kaç litre su ile dolar?

A) 1750 B) 1875 C) 1950 D) 2075

4. Bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdikleri
renkler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna
göre; yeşil rengi sevenlerin sayısı, sınıf
mevcudunun kaçta kaçıdır?

 

Tablo: Sınıftaki Öğrencilerin En Çok Sevdikleri
Renklere Göre Dağılımı 

A) 3
35

B) 11
35

C) 13
35

D) 16
35

5.

Yukarıdaki şekil izometrik kâğıt üzerine
çizilmiştir.  
Bu şekildeki boyalı kısımları ifade eden
kesir aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2
3

B) 3
4

C) 8
13

D) 4
5
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6. Aşağıdaki çarpma işleminde boş bırakılan
basamakların yerine 
 sembolleri kullanılıştır. 

Buna göre üç basamaklı  doğal

sayısı ile iki basamaklı  doğal
sayısının çarpımı kaça eşittir?

A) 10 000 B) 10 250

C) 10 400 D) 12 500

7. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin
çarpımı 5000'e eşit değildir?

A) 8 ile 625 B) 25 ile 200

C) 50 ile 100 D) 80 ile 125

8.

Yukarıdaki dijital saatin, verilen doğruya
göre simetriğinin gösterimi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

9.

 

 
Yukarıdaki açının köşesi, kenarları ve sembolle
gösterimi kutucuklarda verilmiştir.  
Buna göre I ve II numaralı kutucuklara
gelecek ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?

A) ZY ışını – V B) YZ ışını – YVZ

C) ZY ışını – YZV D) YZ ışını – VYZ

10.

 
Eş küplerle oluşturulan yukarıdaki yapıda
en az kaç küp kullanılmıştır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
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11.

 
Aşağıdakilerden hangisindeki üç nokta
doğru parçaları ile birleştirilirse çeşitkenar
bir üçgen oluşur?

A) K, L, N B) K, L, O

C) P, K, M D) P, N, M

12.   Açı ve açı ölçüleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir geniş açı ile bir dar açının ölçüleri farkı,
hiçbir zaman 90° olamaz.

B) İki dik açının ölçüleri toplamı, bir doğru
açının ölçüsüne eşittir.

C) Bir doğru açı ile bir dar açının ölçüleri farkı,
90°den büyüktür.

D) Bir geniş açı ile bir dik açının ölçüleri farkı,
90°den küçüktür.

13. Aşağıdaki saatlerden hangisinde akrep ile
yelkovan arasında dik açı oluşmuştur?

A) B)

C) D)

14. Aşağıdaki sıvı ölçüleriyle ilgili eşitliklerden
hangisi yanlıştır?

A) 9 L 49 mL = 949 mL

B) 1 L 160 mL =1160 mL

C) 3045 mL = 3 L 45 mL

D) 7005 mL = 7 L 5 mL

15.

 
Yukarıdaki sürahinin tamamı su ile doludur ve
sürahiden her gün 50 mL su alınmaktadır.  
Buna göre sürahideki su kaç günde biter?

A) 2 B) 5 C) 10 D) 25

16. Ahmet Bey manavdan 2 kg 250 g elma, 2 kg
armut ve bir miktar portakal alıyor.  
Ahmet Bey, toplam 7 kg meyve aldığına
göre ne kadar portakal almıştır?

A) 3 kg B) 2 kg 750 g

C) 2 kg 250 g D) 2 kg

17. Aşağıdakilerden hangisini ölçerken, ton
ölçü birimini kullanmak en uygun olur?

A) Bir çuval un

B) Bir kasa meyve

C) Bir kamyon patates

D) Bir teneke yağ
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18.

 
Yukarıdaki kareli kâğıtta bir küçük karesel
bölgenin alanı 1 birimkaredir. Verilen şekilde
yarım ve tam kareler boyanmıştır.  
Kaç yarım kare daha boyanırsa boyalı alan
24 birimkare olur?

A) 8 B) 10 C) 15 D) 18

19. Bir çalışan 6 saat aralıklarla imza defterine
imza atmaktadır.

İlk imzasını saat 01.30'da attığına göre
üçüncü imzasını saat kaçta atmıştır? 
 

A) 07.30 B) 13.30 C) 15.00 D) 16.00

20.

Yukarıdaki grafik Ali'nin bir haftada günlere
göre çözdüğü soru sayılarını göstermektedir.  
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) En az soruyu pazar günü çözmüştür.

B) En çok soruyu cuma günü çözmüştür.

C) Salı günü çözdüğü soru sayısı, cumartesi
günü çözdüğü soru sayısının iki katıdır.

D) Çarşamba ve pazar günleri çözdüğü
soruların toplam sayısı, salı günü çözdüğü
soru sayısına eşittir.
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21. Aşağıdaki grafiğe göre Ayşe sınıf başkanı
seçilmiştir. Cem'e oy verenlerden en az kaç
kişi Zeynep'e oy verseydi Zeynep başkan
seçilirdi?

 

 

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5

22. Aşağıda bir kargo şirketine ait araçların aylık
yakıt tüketimini gösteren sütun grafiği
verilmiştir. 

 

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır? 

A) Mart ile mayıs aylarında tüketilen yakıt
miktarları birbirine eşittir.

B) Ocak ile temmuz aylarında tüketilen yakıt
miktarları birbirine eşittir.

C) Yakıt tüketiminin en fazla olduğu ay
temmuz, en az olduğu ay ise şubattır.

D) Şubat ile haziran aylarında tüketilen
toplam yakıt miktarı, nisan ayından 40 litre
daha fazladır.
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23. Sultan Öğretmen, öğrencilerinden bir zekâ
oyunu seçmelerini istemiştir. Seçilen zekâ
oyunları ve bu oyunları seçen öğrenci sayıları
aşağıdaki sıklık tablosunda verilmiştir. 

 

Tabloya göre aşağıdakilerden hangileri
yanlıştır? 

A) En az seçilen oyun mangaladır.

B) Beş nokta oyununu 135 öğrenci seçmiştir.

C) Renkli küpler ve koridor oyununu seçen
toplam öğrenci sayısı 208'dir.

D) En fazla seçilen oyundaki öğrenci sayısı, en
az seçilen oyundaki öğrenci sayısından 64
fazladır.

24. Aşağıdaki nesne grafiğinde bir oyuncak
mağazasında satılan oyuncak türleri ve
sayıları verilmiştir.

Bu nesne grafiğinin sıklık tablosuna göre
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

25.

 
Yukarıda verilen bölme işleminde her nokta
bir rakama karşılık gelmektedir. 
Buna göre bölünen sayı kaçtır?

A) 642 B) 645

C) 648 D) 654

Matematik -6-
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25 Soru MATEMATİK 6. Sınıf

MATEMATİK HAZIRBULUNUŞLUK TESTİ

1. Bir çiftlikte 48 tavuk, 18 inek, 72 koyun ve 62
keçi vardır. 
 
Buna göre bu çiftlikte bulunan hayvanların
yüzde kaçı koyundur?

A) 24 B) 36

C) 48 D) 72

2. Yukarıda bir ondalık gösterimin bazı
basamakları A, B ve C harfleri ile gösterilmiştir. 
 

 
Buna göre A, B ve C basamaklarının isimleri
sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birler – Onda Birler – Yüzde Birler

B) Yüzde Birler – Birler – Onda Birler

C) Birler – Yüzde Birler – Yüzler

D) Yüzde Birler – Birler – Yüzler

3. Özge, bir mağazada bisiklet üzerindeki etikete
baktığında indirimde olduğunu görmüştür. 
 

 
Normal fiyatı 500 TL olan bu bisikletin, %25
indirimli fiyatı etiket yırtıldığı için
görünmemektedir. 
 
Buna göre bisikletin %25 indirimli fiyatı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100 TL B) 125 TL C) 200 TL D) 375 TL
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4. İçlerinde farklı miktarlarda su bulunan, altı
adet eş kovanın kaçta kaçının boş olduğu
üzerlerine yazılmıştır.

I ve II numaralı kovalardaki suların tümü A
kovasına, III ve IV numaralı kovalardaki suların
tümü B kovasına boşaltılıyor.

Buna göre, son durumda A ve B kovalarıyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğudur?

A) "A" kovasındaki su taşmaz, "B" kovasındaki
su taşar.

B) "A" kovasındaki su taşar, "B" kovasındaki
su taşmaz.

C) İki kovada da su taşmaz.

D) İki kovada da su taşar.

5. Elektrikle ilgili yapılacak olan;

• 1. deneyde kullanılacak metallerin 20°C'deki
özdirenç değerlerinin 0,1'den küçük,
öziletkenlik değerlerinin ise 50 ile 63 arasında
olması gerekir.

• 2. deneyde kullanılacak metallerin 20°C'deki
özdirenç değerlerinin 0,4 ile 10 arasında,
öziletkenlik değerlerinin ise 1,5'ten büyük
olması gerekir.

Aşağıdaki tabloda bazı metallerin 20°C'deki
özdirenç ve öziletkenlik değerleri verilmiştir. 

Buna göre tabloda verilen metallerin bu
deneylerden hangisinde kullanılabileceği
seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir? 
         1. Deney                          2. Deney

A) Altın, Alüminyum                 Bakır

B) Alüminyum, Antimon           Altın, Gümüş

C) Gümüş, Bakır                      Antimon

D) Gümüş, Bakır                      Antimon,
Dökme Demir

Matematik -2- Diğer Sayfaya Geçiniz.



6. Bilgi: Bütünün eş parçalarından sadece bir
tanesini gösteren kesre, birim kesir denir. Birim
kesirler, payı 1 olan kesirlerdir.

Yukarıda bazı birim kesirlerin sayı doğrusu
üzerindeki değerleri böcek görselleri ile
verilmiştir.
Böceklerle işaretlenen birim kesirlerin
küçükten büyüğe doğru sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

7.

 

Ayşe Teyzenin kümesindeki tavuklardan 10
tanesi beyaz, 13 tanesi siyahtır.  
Siyah tavukların her biri günde bir tane, beyaz
tavukların ise her biri günde iki tane yumurta
yumurtlamaktadır.  
Buna göre 10 gün sonunda Ayşe Teyzenin
kaç yumurtası olur?

A) 178

B) 190

C) 230

D) 330

Matematik -3- Diğer Sayfaya Geçiniz.



8.

 

 
Red Kit çizgi film/roman karakterlerinden
tanıdığımız Daltonların boyları ile ilgili bazı
bilgiler verilmiştir. 
 

William, Joe'dan 17 cm uzundur.
Jack, Averell'den 14 cm kısadır.
Joe ve Jack'in boyları arasındaki fark 41
cm'dir.
Jack'in boyu 1,86 m'dir.

 
Buna göre William ve Averell'in metre
cinsinden boyları hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

William Averell

A) 1,52 1,72

B) 1,52 1,90

C) 1,62 1,90

D) 1,62 2,00

9. Aşağıda noktalı kağıt üzerinde kare prizmaya
ait bir yan yüz verilmiştir.

Buna göre bu prizmanın yüzey alanının
alabileceği değerler toplamı kaç
birimkaredir? 

A) 56 B) 72 C) 120 D) 176

10. Aşağıdaki görselde bir küpün açınımı
verilmiştir.

Buna göre bu küpün görünümü
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B)

C) D)

Matematik -4- Diğer Sayfaya Geçiniz.



11.

Seda öğretmen tahtaya çubukların dengede
kaldığı yukarıdaki gibi iki düzenek çizmiştir.

Seda öğretmenin çizdiği düzeneklerde
Şekil II'deki çubuk Şekil I'deki çubuktan
kaç cm kısadır?

 

A) 8 B) 12

C) 16 D) 20

12.

 
5 metre uzunluğundaki elektrik direğinin 1,25
metresi şekildeki gibi toprağın altındadır.  

Buna göre elektrik direğinin toprağın
üstünde kalan kısmı kaç santimetredir?

A) 375 B) 350

C) 325 D) 300

13. Belediye, üçgensel bölge şeklindeki bir alana
çiçek dikip, bu alanın kenarlarına dikdörtgen
şeklinde taşlar döşemiştir. 
 
 

 

Bu üçgensel bölgenin her kenarına, uzun
kenarı 15 cm olan taşlardan uzun kenarları
boyunca 20'şer tane döşenmiştir. Bu taşlar
şekildeki gibi yan yana ve aralarında boşluk
kalmayacak şekilde döşenmiştir. 
 
Buna göre çiçek dikilen üçgensel bölgenin
çevresi kaç metredir?

A) 3 B) 9 C) 300 D) 900

Matematik -5- Diğer Sayfaya Geçiniz.



14. Her bir saatte 3 dakika geri kalan bir saat
07.00'de çalıştırılıyor. 
 

 

 
Saat çalıştırıldıktan tam 2 gün sonra bozuk
saat kaçı göstermektedir?

A) 05.36 B) 05.24

C) 04.36 D) 04.24

15.

 

 
Bayburt'ta yaşayan Mustafa, Ramazan ayında
oruç tutmaktadır. Mustafa oruç tuttuğu
günün imsak ve iftar saatlerine bakarak kaç
dakika oruç tuttuğunu doğru olarak
hesaplamıştır. 
 
Buna göre Mustafa'nın bulduğu sonuç
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 898 B) 958 C) 1258 D) 1305

16.

 

Şekilde görülen takımyıldızda yıldızların
konumları harfler ile gösterilmiştir. Buna
göre şekilde verilen doğru parçalarından
hangileri birbirine paraleldir?

A) [AB] ile [FG] B) [BC] ile [DF]

C) [AB] ile [DE] D) [CD] ile [EG]

17. Bilgi: 

 

I.   Çokgenler kenar sayılarına göre
isimlendirilir.  
II.  Bir dikdörtgenin dört tane köşegeni vardır.
III. Bir çokgenin köşegeni çizilirken komşu
olmayan iki köşe birleştirilir.  
 
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) I ve III. D) I, II ve III.

Matematik -6- Diğer Sayfaya Geçiniz.



18. Bir manavın meyveleri alış fiyatlarını, satış
fiyatlarını ve satış miktarlarını gösteren
grafikler aşağıdaki gibidir:

Grafiklere göre manavın meyve
satışlarıdan toplam kârı kaç TL'dir?

A) 57 B) 58

C) 59 D) 60

19.Aşağıda verilen sorulardan hangisi
araştırma sorusu olamaz?

A) Ali'nin boş zamanlarında yapmaktan en
çok hoşlandığı iş nedir?

B) En çok sevdiğiniz kitap türü nedir?

C) En çok sevdiğiniz yemek hangisidir?

D) Hangi takımı tutuyorsunuz?

20. Kuluçka Süresi; hastalığa ait virüsün
bulaşması ile belirgin belirtilerin ve bulguların
ortaya çıkması arasında geçen süre.

 

Bu sıklık tablosuna ait sütun grafiği
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

Matematik -7- Diğer Sayfaya Geçiniz.



21. Betül öğretmen öğrencilerinden istedikleri bir
konu hakkında araştırma yapıp bunu sıklık
tablosunda göstermelerini istemiştir. Daha
sonra da bu araştırmaları sınıf ortamında
tartışacaklarını söylemiştir. Bazı öğrencilerin
yaptıkları araştırmalara ait sıklık tabloları
aşağıda verilmiştir.  

 

Bu sıklık tablolarıyla ilgili aşağıda yapılan
yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Muğla en sevilen tatil yeridir.

B) Türkiye'deki kitap okuma oranının
düşüklüğü verilen tabloda da kendini belli
etmektedir.

C) En sevilen dersin sosyal bilgiler olmasının
nedeni ders öğretmeninin tutum ve
davranışları olabilir.

D) En sevilen mesleğin öğretmenlik olması
okuldaki öğretmenlerin öğrencilere karşı
gösterdiği sevgi 
 ve yakınlık olabilir.

22. Çoruh Nehri, Bayburt'ta doğup Batum'dan
Karadeniz'e dökülen ve dünyanın en hızlı
akan nehirlerinden biridir. Debi, bir noktadan
bir saniyede geçen akışkanın miktarına denir. 

 

Yukarıdaki tabloda Çoruh Nehri'nin aylara
göre debi miktarları verilmiştir. 
 
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Debinin en yüksek olduğu aylar yaz
aylarıdır.

B) Eylül ayı ile ağustos ayı debi miktarları
eşittir.

C) Ocak ve şubat debi miktarları toplamı
nisan debi miktarından azdır.

D) Ekim ve şubat aylarının debi miktarları
toplamı mart ayı debi miktarına eşittir.

Matematik -8- Diğer Sayfaya Geçiniz.



23.

Yukarıdaki grafikte bir tarlanın 2018 ve
2019 yıllarındaki domates, biber ve
salatalık ürünlerine ait ton cinsinden
üretim miktarları gösterilmiştir.Bu grafiğe
göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılabilir?

A) 2019 yılında 2018'e göre daha fazla ürün
elde edilmiştir.

B) Bu iki yılda toplam üretilen domates
miktarı 70 tondur.

C) 2019 yılında çıkan ürünler daha kalitelidir

D) 2018' e göre 2019 yılında bu üç ürünün
üretim miktarlarında düşüş yaşanmıştır.

24. Aşağıda eşit aralıklı bölmeler üzerine çizilmiş
sütun grafiği, bir okuldaki 5.sınıf şubelerinin
sınıf mevcudunu göstermektedir. 

 

5.sınıf şubeleri arasında en fazla mevcudu
olan sınıf 25 öğrenci ile 5/C sınıfı olduğuna
göre okuldaki 5.sınıf şubelerinin toplam
mevcudu kaçtır?

A) 80 B) 75

C) 70 D) 65

25. Bebek arabası üreten bir firma üreteceği yeni
araba modeli için anket yapmak istiyor.

Bu anketin hangi gruba uygulanması daha
uygun olur?

A) Anneler B) Öğretmenler

C) Mühendisler D) Avukatlar

Matematik -9-
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25 Soru MATEMATİK 7. Sınıf

MATEMATİK HAZIRBULUNUŞLUK TESTİ

1. Markalara göre damacana suların özelliklerini
gösteren tablo şekildeki gibidir.
 

Markalar
Ph
değeri

Eve
uzaklık
(km)

Fiyatı
Şişe
durumu

A 8,1 8
2 litresi
7TL

Plastik

B 8,4 5
0.5 litresi
2TL

Plastik

C 7,5 1
5 litresi
25TL

Cam

D 7,8 4
¼ litresi
50 Kuruş

Cam

 
Tufan Bey damacana su seçimi için belirlediği
kriterlere göre firmaları gruplandırarak kendisi
için en uygun olan firmayı seçmeye çalışıyor. 
 

Tufan Bey'in su seçimi için belirlediği kriterler
şunlardır:

Litre fiyatı 5 liradan az olmalı
Suyun pH değeri 7 ve üzeri olmalı
Şişe tercihi cam olmalı
Eve uzaklığı 5 kilometreden az olmalı

Bu bilgilere göre Tufan Bey hangi firmayı
seçmelidir?

A) A B) B C) C D) D

2. Kümeler konusunu pekiştirmek isteyen Levent
ve Hasan, elemanlarını 1'den 20'ye kadar olan
doğal sayılar arasından seçerek birer küme
oluşturacaklardır.

Levent kümesinin elemanlarını oluştururken
bu sayılar arasından asal olanlarını seçerken,
Hasan rakamları toplamı asal olanları
seçecektir. 
 

Levent'in kümesi L, Hasan'ın kümesi H olmak
üzere; 
 

I. L={2,3,5,7,11,13,17,19}
II. s(LUH)=17
III. LՈH={2,3,5,7,11}
IV. LUH={2,3,5,7,9,11,12,13,14,16,17,19,20}

ifadeleri verilmiştir. 
 

Buna göre ilgili ifadelerden kaç tanesi
doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Matematik -1- Diğer Sayfaya Geçiniz.



3. 1 m = 100 cm

İstanbul'da bulunan MİNİATÜRK'te Türkiye ve
Osmanlı coğrafyasından seçilen bazı mimari

eserlerin boyutları gerçek boyutlarının 1
25

 'ine

eşit olan minyatür modellerine yer
verilmektedir. 

İstanbul'da bulunan (Blue Mosque) Mavi
Cami olarak da bilinen Sultan Ahmet
Camii'nin ana kubbe çapının gerçek
uzunluğu 23,5 m olduğuna göre
Miniatürk'deki modelinin çapı kaç
santimetre olarak yapılmıştır?

A) 57,75 B) 85,5 C) 94 D) 105

4. Bir matematik öğretmeni bir bilgisayar
programı yardımıyla öğrencilerine sütun
grafikleri çizmektedir.

Bu programda tabloda 1. sütun, 2. sütun, 3.
sütun ve 4. sütun olarak belirtilen yerlere
sayılar girilerek farklı sütun grafikleri elde
edilmektedir. 

Yukarıda bu program kullanılarak hazırlanmış
bir sütun grafiği verilmiştir.

Tabloda sadece 3. sütuna yazılan sayı
değiştirilerek elde edilecek sütun grafiğinde 3.
sütunun uzunluğunun diğer sütunların
uzunlukları toplamının yarısına eşit olması
istenmektedir.

Buna göre 3. sütuna yazılması gereken sayı
kaçtır?

A) 5,8 B) 6,3 C) 6,8 D) 12,6

Matematik -2- Diğer Sayfaya Geçiniz.



5.
Ahmet 380 cm uzunluğundaki bir teli

uzunlukları oranı  9
10

 olacak şekilde iki

parçaya bölmüştür. Bu parçaları katlayıp
uçlarını birleştirerek kenar uzunlukları
santimetre cinsinden birer tam sayı olan bir
kare ve bir eşkenar üçgen elde etmiştir. 

Karenin bir kenar uzunluğunun eşkenar
üçgenin bir kenar uzunluğuna oranı nedir?

A)
5
6 B)

6
11 C)

5
11 D)

6
9

6. Satranç karşılıklı iki oyuncunun 1 şah, 1 vezir, 2
at, 2 fil, 2 kale ve 8 piyon olmak üzere toplam
16'şar taş ile oynadığı bir oyundur. 

 
Eylül ile Zeynep satranç oynamaya başlıyor. Bir
süre sonra Eylül 1 fil ve 3 piyonunu, Zeynep ise
1 fil, 1 kale ve 6 piyonunu kaybediyor. 

 
Buna göre Zeynep'in kalan taşlarının
sayısının Eylül'ün kalan taşlarının sayısına
oranı nedir?

A)
2
3 B)

5
6 C)

5
4 D)

3
2

Matematik -3- Diğer Sayfaya Geçiniz.



7. 15 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor.

Her biri aşağıdaki menüde fiyatları yazan
içeceklerden bir tane sipariş ediyor. 

Gruptakilerin 25 'si ayran, 13 'i meyve suyu

ve kalanı limonata sipariş ettiğine göre
siparişleri toplam kaç TL tutmuştur?

A) 80 B) 73 C) 71 D) 69

8.

Çevresi 28,48 m olan çember şeklindeki yarış
pistinde başlangıç noktasından aynı anda ve
aynı yönde koşmaya başlayan A ve B
koşucularından A koşucusu bir tur attıktan
sonra, ilk turu tamamlayamayan B koşucusuna
x noktasında yetişiyor.

A koşucusu toplam 40,01 metre koştuğuna
göre B koşucusu kaç metre koşmuştur?

A) 11,45 B) 11,53 C) 11,65 D) 11

9. 50 TL ile alışverişe çıkan Merve 3 tane
çorap aldıktan sonra 2 TL'ye de bilet
alarak eve dönmüştür.
 
Eve döndüğünde cebinde x TL'si
kalan Merve'nin bir çoraba verdiği
paranın TL cinsinden değerine
karşılık gelen cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 50−x
3

B) 100−x
3

C) x - 100
3

D) x -  90−x
3

10.3x + 5y -4 ve 7x + 3y - □  cebirsel
ifadelerinin katsayılar toplamı
birbirine eşit olduğuna göre □
yerine aşağıdaki sayılardan hangisi
yazılmalıdır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Matematik -4- Diğer Sayfaya Geçiniz.



11.

 

Bir annenin yaşı kızının yaşının 2
3

'ünün 20

fazlasıdır.  
Kızının yaşını a ile gösteririsek, annenin
yaşını a cinsiden veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

A)
a+20
3 B)

2a
3
+20

C) 3a+20 D)
a
20
+3

12.  
İçerisine yazılan
değişkenin 3
fazlasının 2
katını alır. 
 
 
 
İçerisine yazılan
değişkenin 5
eksiğinin yarısını
alır. 

 
 
İçerisine yazılan değişkenin 5 katının 7
fazlasını alır. 
 
İçerisine yazılan değişkenin 6 eksiğinin
4 katını alır. 
 
 
Yukarıdaki modellerde verilen
yönergelerden herhangi birine karşılık
gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden
hangisidir?

A) x + 3.2 B) x –  5
2

C) 12x D) (x – 6) ·
4

Matematik -5- Diğer Sayfaya Geçiniz.



13. Aşağıda kısa kenarı x santimetreye, uzun
kenarı ise kısa kenarının 2 katından 1
santimetre eksiğine eşit olan dikdörtgen
şeklindeki bir etiketin görseli verilmiştir. 

 
Yiğit bu etiketleri, dikdörtgen şeklindeki
matematik kitabının ön yüzeyine, kitabın
köşesinden başlayarak etiketin kenarları ile
kitabın kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki
gibi yapıştırmış ve bu kitabın kenar
uzunluklarını birer cebirsel ifade ile yazmıştır. 
 

 
Yiğit'in bu matematik kitabının kenar
uzunlukları için yazdığı cebirsel ifadelerde
yer alan değişkenin değeri 5
santimetreye eşit olduğuna göre kitabın
ön yüzünün çevresinin uzunluğu kaç
santimetreye eşittir?

A) 36 B) 47 C) 68 D) 94

14.a + a + a + a cebirsel ifadesinin eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2a B) 3a C) 4a D) 5a

15. Bir aracın motor yağı haznesi 1,6 dm3  yağ
almaktadır. Motor yağ haznesi tamamen boş
olan bu araca, içerisinde 100 mL ve 35 cL yağ
bulunan kaplardan her birinden üçer tanesi
tamamen boşaltılıyor. 
 

Buna göre aracın motor yağ haznesinin
tamamen dolması için kaç litre yağ daha
eklenmelidir?  
(1 dm3= 1 L = 100 cL = 1000 mL)

A) 0,2 B) 0,25 C) 0,9 D) 1,35

16. Ayrıt uzunluları 39,6 cm, 25,2 cm ve 15,9
cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki
kolinin hacminin tahmini değeri
santimetreküp biriminden aşağıdakilerden
hangisidir? 

 

A) 15 000 B) 16 000 C) 18 000 D) 20 000

Matematik -6- Diğer Sayfaya Geçiniz.



17.

 

Ayrıtları 8 birim, 7 birim ve 5 birim olan
dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta
bloktan yandaki gibi taban ayrıtı 3 birim ve
yüksekliği 4 birim olan kare prizma
biçimindeki tahta blok kesilerek çıkarılıyor.

 
Geriye kalan parçanın hacmi kaç
birimküptür?

A) 244 B) 250 C) 256 D) 262

18.Aşağıdaki şekilde yarıçapları birbirine
eşit 4 çember karenin kenarlarına bir
noktada değecek şekilde çizilmiştir. 

 

Karenin çevresi 80 cm olduğuna göre
çemberlerden birinin yarıçapı kaç
santimetredir?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

19. Dereceli kap cam veya plastikten yapılmış,
sıvıların hacimlerini ölçmek için kullanılan bir
malzemedir. 
 

 
Bilyelerinin hacmini ölçmek isteyen Nil Şekil-
1'de gösterilen dereceli kabın içini 500 mL su
ile dolduruyor. Daha sonra birbirine özdeş 3
tane bilyesini bu dereceli kabın içine attığında
kaptaki suyun seviyesinin Şekil-2'deki gibi
olduğunu görüyor. 
 
Buna göre Nil'in hacmini ölçtüğü bu
bilyelerden birinin hacmi kaç
desimetreküptür? 
(1L = 1000 mL, 1L = 1 dm3 )

A) 0,1 B) 0,3 C) 1 D) 3

Matematik -7- Diğer Sayfaya Geçiniz.



20.

 

 
Yukarıdaki şekilde ABCD bir paralelkenar ve
A,B,F, E noktaları doğrusaldır. ABCD
paralelkenarının alanı 48 cm  dir.

|AB|=8cm ve |BE|=6 cm olduğuna göre
BDE üçgeninin alanı kaç
santimetrekaredir?

A) 12 B) 18 C) 36 D) 40

2

21.

Yukarıdaki yoncanın yapraklarında yazan
sayıların aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 11 B) 22 C) 33 D) 44

22. Vural Ailesi, her gün kitap okuma saati
düzenlemekte ve her birey bir günde eşit
sayıda sayfa okumaktadır.

Aşağıdaki grafikte bu ailenin bir güne ait
okuduğu sayfaların sayıları verilmiştir. 
 

 
Buna göre Fatma Hanım'ın gece okuduğu
sayfa sayısı ile Halil'in gündüz okuduğu
sayfa sayısı, sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?

A) 10, 15 B) 5, 10 C) 15, 5 D) 5, 15

23. Bir doktora 7 gün boyunca muayene olmaya
gelen hasta sayıları sırasıyla 8, 13, 15, 9, 7,10
ve 12'dir.  
Buna göre doktora muayene olmaya gelen
günlük hasta sayılarıyla oluşturulan veri
grubunun açıklığı kaçtır?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 6

Matematik -8- Diğer Sayfaya Geçiniz.



24. Bir pastanede satılan poğaça çeşidi ve poğaça
sayısına ait veriler aşağıdaki sütun grafiğinde
verilmiştir.

  
Bu pastanede en fazla kıymalı, en az peynirli
poğaça üretilmiştir ve üretilen poğaçalardan
sadece kıymalı poğaçaların hepsi satılmıştır.  
Verilen bilgilere göre satılmayan poğaça
sayısı en fazla kaçtır?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17

25. 6. sınıf öğrencileri atık malzemeleri kullanarak
heykeler yapmışlardır. Aşağıda öğrencilerin
heykel yaparken kullandıkları malzemeleri
gösteren bir tablo verilmiştir. 
 

Tablo: Öğrencilerin Kullandıkları Malzemeler 

 
Pet şişe kullanan erkek öğrencilerin sayısı,
oyun hamuru kutusu kullanan kız
öğrencilerin sayısının 4 katından 1 eksik
olduğuna göre atık malzemelerden heykel
yapan kaç öğrenci vardır? 
 

A) 81 B) 92 C) 96 D) 108

Matematik -9-
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25 Soru MATEMATİK 8. Sınıf

MATEMATİK HAZIRBULUNUŞLUK TESTİ

1. Kampa giden 4 arkadaş yanlarına 18 gün
yetecek kadar yiyecek almıştır. Kampta 3 gün
kaldıktan sonra yanlarına 2 kişi daha
katılmıştır.  
 
Son durumda kalan yiyecek kamptakilere kaç
gün yeter?

A) 10

B) 12

C) 15

D) 18

2.

 
Beste ve Elif üzerlerinde -5 ten +5 e kadar
olan (-5 ve +5 dahil) tam sayıların yazılı
olduğu levhada dart oynuyorlar. Oyuna ilk
başlayan Beste, çarpımları en küçük olan iki
tam sayıyı, Elif ise geriye kalan sayılardan
toplamları en büyük birbirinden farklı iki tam
sayıyı isabet ettiriyor.

Her ikisinin de farklı sayılara isabet eden
atışlar yaptığı bilindiğine göre, ikisinin
isabet ettirdikleri dört tam sayının
toplamları kaçtır?

A) 7 B) 8 C) -7 D) -8

3.

 
A aracı birim zamanda sabit miktarda yol
almaktadır. A aracının sürücüsü 3 saatte
276 km yol aldığına göre hız göstergesini
yol boyunca kaç km/sa olarak görmüştür?

A) 90 B) 92 C) 826 D) 828

4. Fatih Öğretmen step ( ☼ ) işlemini şu şekilde
tanımlamaktadır:  

a ☼ b = − a .b
2

 

Örneğin; 5 ☼ 4 = − 5 .4
2
=−10 

12 ☼ f = 24 olduğuna göre f kaçtır? 

A) -4 B) -2 C) 2 D) 4

Matematik -1- Diğer Sayfaya Geçiniz.



5. Altının saflık oranı ülkemizde ayar olarak
isimlendirilir. Aşağıda üç farklı ayardaki
altınların içerdiği maddelere göre saflık
yüzdeleri belirtilmiştir.

Ayar Saflık Yüzdesi
24 % 100 altın

22
% 91,6 altın, % 8,4
diğer (gümüş,bakır,
çinko)

18
% 75 altın, % 25
diğer (gümüş,bakır,
çinko)

Örneğin, 24 ayar 10 gram olan bir üründe 10
gram altın; 18 ayar 10 gram olan bir üründe
ise 7,5 gram altın kullanılır. Kuyumcu Adnan;
18 ayar 12 gramlık bileziği, 24 ayar ve her biri
2,15 gramlık küpelere dönüştürmek
istemektedir. 

Buna göre imalatçı bu bilezikten en fazla
kaç çift küpe üretebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6.

 

Türk Bayrağı'nın eni, boyunun  2
3

'ü

uzunluğuna eşittir.

Yere dikilen bayrak direğinin uzunluğu en az 3
metre

olmalıdır.

Boyunun uzunluğu 60 cm olan bir Türk
Bayrağı'nın

direğe bağlı olan noktasının yerden
yüksekliği en az

kaç metredir? 

A) 13
50

B) 3
2

C) 13
10

D) 13
5

7.

Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

A) -4 B) -2 C) 0 D) 2

Matematik -2- Diğer Sayfaya Geçiniz.



8. Altuğ baloncudan üzerinde numaraların
olduğu balonlardan almak istiyor. Kafasında,
genel terimi 3n-5 olan bir örüntü belirliyor ve
örüntünün terimi olan balonları alıyor. 

 

Altuğ belirlediği bu örüntüye göre sekiz
balondan kaç tanesini almıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

9. Sınava hazırlanan Büşra rehberlik öğretmeni
öncülüğünde hazırlamış olduğu ders çalışma
planında ilk hafta kendine hedef belirlemiş ve
her hafta soru sayısını arttırarak planı
uygulamıştır. İlk hafta (3x+5) tane soru çözen
Büşra, her hafta çözdüğü soru sayısını (x+3)
tane arttırmıştır. 
 
5. hafta sonunda Büşra'nın çözdüğü toplam
soru sayısı 1305 soru olduğuna göre,
Büşra'nın 3. haftada çözdüğü soru sayısı
kaçtır? 

A) 155 B) 261 C) 624 D) 650

10. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen bir masa ve bu
masanın ortasında deri ile kaplanmış
dikdörtgen bölge verilmiştir. 
 
         

 

 
Masanın kenar uzunlukları (2x+70) cm ve
(7x+20) cm iken deri kaplanan bölgenin
kenar uzunlukları (320-4x) cm ve (x+20)
cm'dir. 
 
Masanın çevresi ile deri kaplanan bölgenin
çevreleri farkı 460 cm olduğuna göre,
masanın deri ile kaplı kısmının alanı kaç
santimetrekaredir?

A) 9600 B) 9800 C) 10800 D) 11200

Matematik -3- Diğer Sayfaya Geçiniz.



11. Şekilde kalınlığı 4 cm olan tahta ile yapılmış
bir kitaplığın raflarından biri verilmiştir. 

 
Bu rafa her birinin kalınlığı ( )x+1 cm olan 5
tane ansiklopedi ve her birinin kalınlığı 
( )x−1 cm olan 7 tane roman aralarında hiç
boşluk bırakılmadan ve rafı tamamen
dolduracak şekilde dikey olarak yerleştiriliyor. 

Kitaplığın genişliği 78 cm olduğuna göre x
kaçtır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

12. Mustafa, aşağıda bazı özellikleri verilen iki
araba arasından en ekonomik olanı 8
günlüğüne kiralayacaktır. 
 

  Yakıt
Türü

Günlük
Kiralama

Ücreti
(TL)

100 km
de

Harcadığı
Yakıt

Miktarı
(Litre)

1.
Araba

Dizel 90 8

2.
Araba

Benzinli 80 9

Mustafa yaptığı hesaplamada kiraladığı
sürede 500 km yol alması durumunda iki
aracın da toplam maliyetlerinin birbirine eşit
olacağını görüyor.

Mustafa dizel yakıtın litre fiyatını 7 TL
olarak hesapladığına göre benzinin litre
fiyatını kaç TL olarak hesaplamıştır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

Matematik -4- Diğer Sayfaya Geçiniz.



13.

 
Oya Hanım evini 3 g kum beji, 2 g beyaz ve 1
g lila renkli boyanın karışımından elde ettiği
renk tonunda boyatmaya karar vermiştir.
Renklerin kütleleri aynı oranda arttırıldığında
oluşan renk tonu değişmemektedir.

Evinin tamamını boyamak için 18 kg boya
alması gereken Oya Hanım, karışımda
kullanacağı boyaların kütlelerinegöre satış
fiyatlarının aşağıdaki gibi olduğunu
öğreniyor:

• 1 kg‘lık kutu 20 TL

• 3 kg'lık kutu 40 TL

• 5 kg'lık kutu 55 TL

Buna göre Oya Hanım'ın yapabileceği
alışveriş tutarı en az kaç liradır?

A) 195 B) 225 C) 230 D) 360

14. Daire şeklindeki kütüklerin araları mavi cam
ile doldurularak aşağıda verilen dikdörtgen
biçimindeki sehpa tasarlanmıştır. Tasarlanan
sehpada yarıçapı 3r cm olan iki kütük ve
yarıçapı 2r cm olan iki kütük tek noktadan
birbirine değmektedir. Kütükler dikdörtgen
sehpanın kenarlarına K, L, M, N, R ve S
noktalarında değmektedir. 

 
Mavi cam ile doldurulan alan 168
santimetrekare  olduğuna göre yarıçapı 2r
cm olan kütüklerden birinin alanı kaç
santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

A) 12 B) 27 C) 48 D) 75

Matematik -5- Diğer Sayfaya Geçiniz.



15. Düzgün bir çokgende, bir köşeden çokgenin
aynı kenarına çizilen köşegenleri arasında
kalan açının 180°ye bölünmesiyle çokgenin
kenar sayısı hesaplanabilir. 
 

Örnek:  180
30

=6 olduğundan aşağıda verilen

düzgün çokgen altı kenarlıdır. 

 
Aşağıdaki şekilde düzgün onbeşgenin bir
kısmı verilmiştir.

 
 
Buna göre x açısı kaç derecedir?

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18

16.

Yukarıda ABCDEF düzgün altıgen ve ABHG
karedir.  
 
Buna göre m(EFG) kaç derecedir? 

A) 35 B) 45 C) 55 D) 75

17. Bir dairenin yarıçapı 3 katına çıkarsa alanı
kaç katına çıkar?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12

Matematik -6- Diğer Sayfaya Geçiniz.



18. Araçların hız göstergeleri, aracın bir
tekerleğinin bir saatte attığı tur sayısı ile
tekerleğin çevresinin kilometre cinsinden
değerinin çarpımının sonucunu aracın sürati
olarak göstermektedir.

Bu hesaplama araçların orijinal lastik çaplarına
göre yapıldığından araca orijinal lastik
çapından farklı bir lastik takıldığında hız
göstergelerinin gösterildiği sürat ile aracın
gerçek sürati farklı olmaktadır.

Kaan Bey orijinal lastik çapı 55 cm olan
aracına çapı 57 cm olan bir lastik takmıştır. 

 

Buna göre Kaan Bey'in aracının hız
göstergesi 110 km/sa gösterdiğinde aracın
gerçek hızı kaç km/sa dir?

A) 104 B) 112 C) 114 D) 116

19.

 
Şekildeki balkonları birbirine paralel
yangın merdiveninde verilen açının ölçüsü
48° ise merdiven ile balkon arasındaki
geniş açının ölçüsü kaç derecedir?

A) 42 B) 48 C) 132 D) 228

20. 16 GB dahili hafızaya sahip cep telefonuna 8
GB boyutunda hafıza kartı ekleyen Semih,
telefonun dahili hafızasının %25 i sistem
dosyaları ile, 6 GB'lık kısmı müzik dosyaları ile
doldurmuştur. 
 

Telefon hafızası ve hafıza kartında
verilenler haricinde dosya olmadığına
göre; toplam hafızanın daire grafiği ile
gösterilmesi durumunda müzik dosyaları
kaç derecelik bir merkez açıya sahip olur?

A) 60 B) 90 C) 120 D) 150o o o o

21. Buket Öğretmen, derste üç öğrenciyi tahtaya
kaldırır ve yapacaklarını söyler.

Berna: Onlar basamağı 1 olan iki basamaklı
asal sayıların aritmetik ortalamalarını,

Betül: Onlar basamağı 2 olan iki basamaklı
asal sayıların aritmetik ortalamalarını,

Burcu: Onlar basamağı 3 olan iki basamaklı
asal sayıların aritmetik ortalamalarını alacaktır.

Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisini
bulamazlar?

A) 15 B) 20 C) 26 D) 34

Matematik -7- Diğer Sayfaya Geçiniz.



22. Aşağıdaki sütun grafiğinde Türkiye'de 2014-
2018 yıllarındaki kadın ve erkek nüfusu
verilmiştir.

 
Aşağıda Türkiye'de yıllara göre nüfusun yaş
gruplarına göre dağılımı verilmiştir.  

 
Buna göre 2014-2018 yıllarındaki Türkiye
nüfusu ile ilgili;  
I. Çalışma çağındaki nüfus değişmemiştir.  
II. Çocuk nüfusunun en çok olduğu yıl
2014'tür.  
III. 2018 yılındaki yaşlı nüfus 2014 yılından
%10 fazladır.  
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve
III.

23. Ayvalık'ta yapılacak yelkenli yarışlarını
düzenleyen komite, yarışların hangi gün
yapılacağına karar vermek amacıyla bir araya
gelmiştir. Komite, karar verirken dört günlük
hava tahminlerinin olduğu aşağıdaki
tablodaki bilgilerden yararlanmıştır. 

Komite bu günler arasından tahmin edilen en
düşük ve en yüksek sıcaklık ortalaması 20 ºC
olan güneşli bir günde yarışların yapılmasına
karar vermiştir. 
Buna göre yarışların yapılacağı gün için
tahmin edilen en düşük ve en yüksek nem
değerlerinin aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 70 B) 82 C) 84 D) 85

24. 12, 12, 12, 8, 16, 10, 14

Yukarıda verilen veri grubundan 12
sayılarından biri çıkarılıyor.

Bu durumda aşağıda verilen merkezi
eğilim ölçülerinden hangisi veya hangileri
değişmez?

I. Mod

II. Aritmetik ortalama

III. Ortanca

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

Matematik -8- Diğer Sayfaya Geçiniz.



25. Kerem 1000 parçadan oluşan aşağıdaki
yapbozu 4 günde tamamlamıştır.

Aşağıdaki daire grafiğinde Kerem'in yerlerine
koyduğu toplam parça sayısının günlere göre
dağılımı verilmiştir. 
 

 
Buna göre Kerem yapbozun parçalarından
kaç tanesini 4. gün yerine koymuştur? 

A) 400 B) 300 C) 250 D) 200

Matematik -9-
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