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1. Ünite test -2

Sayı örüntüleri

Yukarıdaki şekilde doğru parçalarından oluşmuş 
şekiller ile bir sayı örüntüsü verilmiştir.
Buna göre 28 tane doğru parçası kaçıncı adımda 
kullanılmıştır?

Yukarıda ilk üç adımı verilen sayı örüntüsü sekiz eş 
parçaya ayrılan düzgün sekizgen şekillerden oluş-
muştur. 
Bu sayı örüntüsünün kaçıncı adımında boyalı üç-
gen sayısı 56 olur?

Yukarıda ilk üç adımı verilen sayı örüntüsü merke-
ze sarı top çevresindeki çemberlere mavi toplar 
yerleştirilerek oluşturulmuştur.
Buna göre bu sayı örütüsünün 10. adımında top-
lam kaç tane mavi top bulunur?

Yukarıda ilk üç adımı verilen sayı örüntüsünün 
kaçıncı adımında toplam 121 tane pembe renkli 
kare bulunur?

Yukarıdaki sayı örüntüsünde üçgenleri oluştur-
mak için kullanılan kenar sayısı 16. adımda kaç 
tanedir?

Şekilde kareli zeminde ilk üç adımı verilen bir 
örüntü merdiven modellenmesi için hazırlanmıştır. 
Karelerden birinin bir kenar uzunluğu 5 santimet-
redir.
Merdivenin uzunluğunun kaçıncı adımda 240 
santimetre olur?
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A) 10 B) 12 C) 14 D) 16

A) 18 B) 20 C) 23 D) 25

A) 100 B) 102 C) 104 D) 106

A) 29 B) 30 C) 31 D) 32

A) 42 B) 48 C) 51 D) 57

A) 16 B) 18 C) 20 D) 24

1. adım 2. adım 3. adım
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1. Ünite test -2

Sayı örüntüleri

Yukarıdaki çengel bulmaca her satır ve sütun birbi-
rinden farklı sayı örüntülerinden oluşturulmuştur.
Buna göre A+B+C değeri aşağıdakilerden hangisi-
dir?

Kumbarasında 12 lira parası olan Sibel her gün dü-
zenli olarak kumbarasına bir miktar para atmakta-
dır.
Sibel 5 gün sonra kumbarasını açtığında toplam 52 
lira parasının biriktiğini görmüştür.
Buna göre Sibel her gün düzenli olarak kumbara-
sına kaç lira atmıştır?

  Pınar yeni bir roman almış ve hemen o gün 25 
sayfasını okumuştur. 
Ertesi günlerde kitabı, her gün bir önceki günden 
20 sayfa fazla okuyarak toplam 5 günde bitirmiş-
tir.
Buna göre Pınar’ın okuduğu roman kaç sayfadır?

  18 metre derinliğindeki bir suyu kuyusunun 
zemininde bulunan bir salyangoz her gün 2 metre 
yukarı doğru tırmanarak kuyudan çıkmıştır.
Buna göre bu salyangoz bu kuyudan kaç günde 
çıkmıştır?
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A) 8 B) 9 C) 10 D) 11A) 32 B) 33 C) 34 D) 35

A

9

15C

B 11 14

4 7 9

8 6 10 17 32

11 12 13 14 30 34
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Yukarıda 36 birim kareden oluşan ve bazı karelerin 
içinde sayılar olan bulmaca sayı örüntüsü oluştura-
cak şekilde sağa, sola, aşağı , yukarı ve çapraz gide-
rek mavi renge boyanacaktır.
Eren ilk olarak içinde 4 sayısının bulunduğu kare-
yi maviye boyanarak bulmacaya başlamış en son 
pembe renkli son sütundan çıkış yaparak oyunu 
tamamlamıştır.
Buna göre Eren bulmacayı tamamladığında en 
son hangi kareyi mavi renge boyamıştır?


