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Yukarıda tabloda 1’den 9’a kadar sayıların yerleştirilmiş olduğu kareler, o karelere ait satır ve sütunun 
ilk karesinde bulunan harflerin ifade ettiği sayıların en büyük ortak bölenidir.

Örneğin a ve d sayılarının en büyük ortak böleni 8’dir. 

1) 

Buna göre a,b,c,d,e,f değerlerinin en az olması durumunda  (d+f)-c işleminin sonucu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) 100 B) 97 C) 91 D) 83

2) 

Yukarıdaki şekilde A sayısının bölenleri A’nın köşesi olduğu karenin üzerindeki dairelere, B sayısının 
bölenleri B’nin köşesi olduğu büyük karenin üzerindeki dairelere yazılmıştır. 

Buna göre A+B’ nin en az olma durumunda C+D aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 7 B) 10 C) 13 D) 17
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Aşağıdaki şekillerin içine yazılan ifadelere karşılarında yazılan işlemler tanımlanıyor.3) 

Örneğin,                                               şeklindedir.

Yukarıdaki şekillerin ifade ettiği işlemin sonucu 59 bulunduğuna göre x aşağıdaki sayılardan 
hangisidir?

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

4) 180, 450, 120 sayıları asal çarpanlarına ayrılıyor. Sayıların asal çarpanları kuvveti adedince aynı asal 
sayılar aynı renkte olacak şekilde küçükten büyüğe doğru ihtiyaçları kadar sırasıyla sarı, kırmızı, mavi 
kartlara yazılarak torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir kart çekiliyor.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sarı ve mavi kart gelme olasılıkları eşittir.

B) Mavi kart gelme olasılığı en azdır.

C) Kırmızı kart gelme olasılığı en fazladır.

D) Mavi kart gelme olasılığı kırmızı kart gelme olasılığından fazladır.
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5) 

 1200 cm
Özdeş 4 daire motifleri ile özdeş 5 daire motifleri uzun kenarı  1200 cm  cm olan bir dikdörtgenin içine 
kenarlara ve birbirlerine teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Daireler dışında kalacak yerler açık yeşil 
rengine boyanacaktır.

Açık yeşil rengi elde etmek için sarı mavi renk karışımı kullanılacaktır. Aşağıdaki tabloda kullanılacak 
boya miktarı ve satışta olan boya tüpünün miktarına göre fiyatı verilmiştir. ( π = 3 alınız )  

6) 

Buna göre daireler dışında kalan kısma açık yeşil boya ile boyama maliyeti en az kaç liradır?

A) 18 3 TL B) 20 3 TL C) 24 3 TL D) 30 3 TL  

Yukarıda üstü açık şekilde duran kolinin bazı kenar uzunlukları cebirsel olarak verilmiştir. Koli kapatıl-
dıktan sonra orta kısımda bir boşluk kalmaktadır. 

Buna göre kapanmayan bu boşluğun alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x2+2x+4

B) 4x2+3x-5     
   
C) 2x2-4x-4     
   
D) 3x2+4x-4     

Renkler 1 cm2’’de kullanılacak miktar Satışta olan 50 mL’lik tüp boya 
fiyatı

Mavi 2 mL 3 TL 

Sarı 3 mL 2 3 TL 
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7) 

Elinde 47 tane mavi top bulunan Betül, yukarıda bulunan dokuz basamaklı bir sayı gösterilebilen bir 
abaküse tüm topları her çubukta en az bir top olacak ve en büyük 9 basamaklı sayıyı oluşturacak şekil-
de yerleştiriyor. 
Abaküsün çubuklarında boşluk kalan yerlere beyaz toplar yerleştirerek tüm abaküsü doldurup birler 
basamağını gösteren çubuk yüz milyonlar basamağını gösterecek şekilde abaküsü çeviriyor.

Buna göre abaküste bulunan beyaz toplardan çekilen bir topun on binler basamağında olan 
beyaz toplardan biri olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1
17
 B) 7

34
 C) 4

17
 

D) 
9

34
 

8) Aşağıdaki grafik-1’de bir ailenin temel ihtiyaç giderlerinin aylık dağılımı verilmiştir. Grafik-2’de ise fatura-
ların dağılımı gösterilmiştir.

Faturalar için tamsayı değerinde ödeme yapıldığı ve tüm temel ihtiyaçlar tam sayı olduğuna 
göre bu ailenin temel ihtiyaçları için harcadığı para aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4800 TL B) 4900 TL C) 5300 TL D) 5500 TL
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9) Aşağıdaki tabloda içine yoğurt konulacak farklı büyüklükteki kare prizma şeklindeki kapların taban alan-
ları verilmiştir.

Kaplar Taban Alanı

1. Kap

2. Kap

3. Kap

0,2 dm2

0,8 dm2

1,8 dm2

Bu kapların yükseklikler taban kenar uzunluğu ile ters orantılıdır. Örneğin birinci kabın yüksek-
liği üçüncü kabın yüksekliğinin üç katıdır.
Her kap türünden eşit sayıda kullanılıp toplam 144 2  L  yoğurt kaplara yerleştirilmiştir.

Buna göre kapların yüksekliğinin alabileceği değerin en az olması durumunda toplam kaç adet 
yoğurt kabı kullanılmıştır?

A) 45 B)60 C) 75 D) 90

Tropikal bir bölgede yetişebilen muz ile ananasın Türkiye’de yetişebilmesi için özel seralar yapılmakta-
dır. 

10) 

A) 30 B) 29 C) 28 D) 27

Ananas dikildikten 90 gün sonra muz ise 135 gün sonra ürün vermektedir. Ananas ve muz için aynı 
ölçülerde iki sera kuran bir üretici bir seranın maliyeti için 15 bin lira harcamıştır. Ürünlerin hasat za-
manında işçilere toplam 2 bin lira vermektedir. İki sera aynı zamanda hasadı olduğunda ise işçilere iki 
seranın hasadı için toplam 3 bin lira verilmektedir.

Bu üretici ananas hasadında 3 bin lira, muz hasadında 5 bin lira kazanıyor.

Ürünlerin fiyatlarında ve işçi ücretlerinde hiç artış olmadığı bir dönemde en az kaçıncı ayda kara 
geçmiş olur?

11) Her birinin içinde 162 tane toplu iğne bulunan 254 tane toplu iğne kutusu bir kovaya yeniden paketlen-
mek üzere boşaltılıyor. Yeni kutulara 100 tane toplu iğne konuluyor.

Buna göre kaç tane yeni toplu iğne kutusu oluşmuştur?

A) 5.104 B) 105 C) 2.106 D) 106
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12) x ve y rakamlar olmak üzere;                                   şeklinde tanımlanan bir işleme göre

yandaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

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

Gelir kaybı sabiti; arazi alanının karekökünün en yakın olduğu tam sayıya eşittir.13) 

Şekildeki araziden çevre yolu için 1060 m2’lik bir kısım arazi sahibinden yetkili kurumca satın alınıyor. 
Kurum arazinin metre karesi için 100 TL olarak belirlediği ücreti gelir kaybı sabiti ile çarparak arazi sahi-
bine ödeme yapıyor.

Buna göre arazi sahibine kaç lira ödeme yapılmıştır?

A)  3,286 . 106 B) 3,392 . 106 C) 3,498 . 106 D) 3,604 . 107

Anıl aşağıdaki gibi bir kod yazmıştır. 14) 

1. Adım : İki sayı gir
2. Adım : Sayıların karesini al, büyük sayının karesinden küçük sayının karesini çıkar.
3. Adım : Sonucun karekökünü al, rasyonel sayı ise 5. Adıma git, değilse 4. Adım ile devam et.
4. Adım : Büyük sayıyı 1 artırtır, küçük sayıyı bir azalt, tekrar 2. Adıma git
5. Adım : Bulduğun sonucu ekranda göster.

Aşağıdaki seçenekteki işlemlerden hangisi bu kodun içinde geçen bir işlem olabilir?

A)  60.54 B) 41.38 C) 30.21 D) 23.18
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15) 

Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3

Yüzey alanı 54x2+216x+216 olan bir küp 9 eş parçaya şekil-2 deki gibi ayrılıyor. Oluşan parçalardan bir 
tanesi şekil-3’teki gibi çıkarılıyor.

Buna göre çıkarılan bu parçanın yüzey alanını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12 ( x+2 )2 B) 14 ( x+3 )2 C) 12 ( x+3 )2 D) 14 ( x+2 )2

16) Aşağıdaki daire grafiğinde 2018 yılında üretilen toplam 24000 adet elektrikli araçların türüne göre 
dağılımı, sütun grafiğinde ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde kaç oranında üretim artışı olduğu 
gösterilmiştir.

Buna göre 2019 yılında üretilen araçlarda bisiklet sayısı 1000 fazla ve scooter sayısı 1000 az 
olsaydı, bisiklet sayısı 2019 yılında üretilen tüm elektrikli araçların yüzde kaçı olurdu?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24



zm
at

ko
lay

.co
m

2019-2020 LGS SINAVI 
MATEMATİK DENEMESİ-1

9

17) Yayınladığı videolardan görüntülenme süresine göre ücret kazanan bir video oynatma sitesinin yayınla-
dığı bir video ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Videodan çıkış süreleri Videoyu görüntüleyen kişilere 
göre yüzdelik oranı Ücreti etkileyen katsayı

İlk 10 saniyede videodan 
çıkan %20 2 

İlk 30 saniyede videodan 
çıkan %40 -

İlk 60 saniyede videodan 
çıkan %30 3 

Diğer saniyelerde videodan 
çıkan %10 -

Videodan çıkma süreleri sınırda belirtilen saniye olarak değerlendirilmektedir. Örneğin bir kişi 17. sani-
yede videodan çıktı ise 30 saniye izlenmiş gibi ücretlendirilmektedir. 
Toplam 1350 görüntüleme alan bu video, izlenme sürelerindeki görüntüleme sayısının karekökü kadar 
ücret almaktadır. Bazı görüntülemelerde verilen katsayı ile çarpılarak ücrete destek olunmaktadır.
Örneğin ilk 60 saniyede çıkan görüntüleme sayısı 120 ise bu kısımdan kazanılan ücret 

⋅ ≅120 3 = 6 10 19TL  tutarındadır.

Buna göre bu video oynatıcı sitesine yüklenen bu videodan yaklaşık olarak ne kadar para kaza-
nılmıştır?

A) 96 TL B) 100 TL C) 108 TL D) 110 TL

Alanı 25x2+100x+100 olan karenin kenar uzunluğu %20 azaltılıyor.  Alanı 64x2+64x+16 olan karenin ise 
kenar %25 arttırılıyor.

Buna göre yeni oluşan bu iki karenin kenar uzunlukları toplamını veren cebirsel ifade aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)     12x+15

B)     14x+13

C)     15x+12

D)      16x+10

18) 
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19) Maddenin birim hacmindeki madde miktarına yoğunluk denir. Bir maddenin yoğunluğu, maddenin kütle-
sinin hacmine bölünmesiyle bulunur.

Örneğin, kütlesi 1,2 . 10-1 gr olan bir maddenin 0,3.10-2 cm3’lük bir hacimde yoğunluğu

-1
3

-3

Kütle 1,2 . 10= =  40  gr / cm 'tür.
Hacim 0,3 . 10

 

Farklı yoğunluktaki sıvılar aynı kaba konulduğunda yoğunluğu fazla olan sıvı alta kalırken, yoğunluğu 
az olan sıvı üste çıkar.

Aşağıdaki tabloda A, B, C, D maddelerinin kütleleri ve hacimleri verilmiştir.

A B C D

Kütle (gr) 1,4.10-3 0,2.10-4 5.10-4 14.10-6

Hacim ( cm3) 28.10-2 5.10-3 2.10-1 0,35.10-2

Buna göre A, B, C, D maddeleri aynı kaba konulduğunda en üste çıkan madde aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) A B) B C) C D) D
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20) 

Dikdörtgen şeklindeki bir araziye güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren güneş panelleri yerleş-
tiriliyor.
Araziye 12 bölmeden oluşan güneş panelleri, yatay olarak üç tane dikey olarak 100 tane yerleştirilebili-
yor.
Paneldeki bir bölme 1 saat güneş ışınına maruz kaldığında 0,2 kilowatt saatlik enerji üretmektedir. 
Türkiye’nin günlük güneş ışınlarından yararlanma süresi ortalama 7,5 saattir.
 
Buna göre bu araziye yerleştirilen panellerden yıllık üretilecek olan elektriğin kilowatt saat ola-
rak bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
( 1 yıl 360 gün alınacak)

A) 1,944.106 B) 1,948.106 C) 1,944.107 D) 1,948.108
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1- B
2- A
3- C
4- B
5- C
6- D
7- A
8- A
9- B
10- C

CEVAP ANAHTARI

11- D
12- C
13- C
14- A
15- D
16- C
17- A
18- B
19- C
20- A


