مثال های رایج در فصل
مثال های رابطه اعداد
جمع و میانگین
مثال های کالس درس
Mind Map
اعداد

مثال های پول
مثال های نحوه حرکت کردن
مثال های صف

مثال های متفرقه

 این فصل شامل  8مثال حل شده و  21مثال بدون حل است.

ترکی

انگلیسی

فارسی

x katinin

x times

 برابرx =  بارx

x fazlasi

x more than

 بیشتر ازx به مقدار

x eksiğinin

x less than

 کمتر ازx به مقدار

yarisi

half of

نصف

esit

equal

برابر

say

number

عدد

sinif

class

کالس

ogrenci

student

دانشجو

siralar

rows / desks

ردیف ها

bos kaliyor

left empty

خالی می ماند

ortalama

mean / average

میانگین

aritmatik

arithmetic

 عددی/ حسابی

ardisik

consecutive

پیاپی

en kuçuğü

smallest

کوچکترین

:بیان های رایج در این فصل

1. Sayı: x / A number: x
2. Sayının 5 fazlası: x+5
5 more than a number
3. Sayının 4 eksiği : x-4
4 less than a number: x-4
4. Sayının 2 katı: 2.x
2 times a number: 2.x
5. Sayının yarısı: x
2

Half of a number:
6. Sayının 2 ‘i:
5

x
2

2x
5

2 of a number: 2 x
5
5

7. Sayının 3 katının 2 eksiğiI: 3x-2
2 less than 3 times a number: 3x-2
8. Sayının 6 eksiginin 4 katı: 4(x-6)
4 times of less than a number: 4(x-6)
9. Sayının 10 fazlasının 1 ’ü: x  10

4
4
1 of a number increased by 10: x  10
4
4

2x
2
4
‘ünün 4 fazlasi:
3
3
4 more than 2 of a number, 4: 2 x  4

10. Sayının

3

3

11. lki sayının toplamı: x+y
The sum of two numbers: x+y
12. lki sayının farkı: x-y
The difference between two numbers: x-y
13. lki sayının çarpımı: x.y
The product of two numbers: x.y
14. lki sayının oranı: x
y

The ratio of two numbers: x
y

:1 مثال حل شده
6 fazlasının 3 katı 126 olan sayıyı bulunuz.
When a number is increased by 6 and then multiplied by 3, the result is 126.
lstenen sayıyı x denirse,
If the number is called x,
 نحوه خواندن جمله در:جمع بندی
6 fazlası / When it is increased by 6: x+6
:آنالیز داده ها
6 fazlasının 3 katı / When multiplied by 3: 3.(x+6)
در متن ترکی ←ترتیب درست
3.(x+6) olduğundan / Therefore,
در متن انگلیسی ←ترتیب بر عکس
x  6  42  x  36

:1مثال
5 katının 5 fazlasi 29 olan sayı kaçtir?

5 more than 3 times a number is 29. what is the number?

A)6

B)7

C)8

D)9

E)10

:2مثال
Hangi sayının 3 fazlasının 2 katı, aynı sayının üç katının 2 eksiğine eşittir?

Twice of 3 more than which number is equal to 2 less than 3 thmes the same number?

A)4

B) 5

C) 6

D)7

E)8

:3مثال
3 eksiğinin 3 katı, 7 fazlasının yarısına eşit olan sayı kaçtir?
What is the number in which 3 times of 3 less than it is equal to half of 7 more than it?

A)5

B) 8

C) 18

D)21

E)23

:4مثال
Bir sayının 2 katının 3 fazlası, aynı sayının 4 katının 7 eksiğine eşittir. Buna göre bu sayi kaçtir?
3 more than twice of a number is equal to 7 less than 4 times of the same number. Accordingly,
what is the number?

A)4

B)5

C)6

D) 8

E)10

:5مثال
1
1
‘nin 5 fazlasının
‘i 201 olan sayı kaçtir,
5
5
1
1
of 5 more of
a number is equal to 201.
5
5
What is the number?

A)2500

B)5000

C)10000

D)20000

E)50000

:6مثال
Poxitif bir tamsayının 1/3’ünün 2 fazlası ile aynı sayının 1/3’ünün 2 eksiğinin çarpımı 45 ise bu
sayı kaçtir?

If the product of 2 less than 1/3 of a natural number and 2 more than 1/3 of the same number
is 45, what is this number?

A)20

B)21

C) 22

D) 23

E)24

:7مثال
3 eksiğinin karesi 16 olan pozitif sayı kaçtır?

The square of a positive number decreased by 3 is 16. What is this number?

A) 4

B)5

C)6

D)7

E)8

:سواالت جمع و میانگین

:8مثال
Ardışık 5 Çift sayının toplamı 430 olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtir?
If the sum of 5 even consecutive number is 430, what is the smallest of these numbers?

A)80

B)82

C) 50

D)48

E)42

:9مثال
20 sayının toplam 340 ise sayıların aritmatik ortalaması kaçtir,
What is the average (arithmetic mean) of set of 20 numbers if the sum is 340?

A)15

B) 16

C) 17

D)18

E)20

:2 مثال حل شده

Toplamlan 55 olan Üç sayıdan binncisi ikincisinden 6 eksik. üçüncücü ikincisinden 7 fazladir. Buna
göre, büyük sayı kaçtir?

Of the three numbers, the sum of which is 55. the first one is 6 less than the second number, and
the third is 7 more than the second number. What is the biggest number of the three?

A)12

B)15

C)16

D)18

E)25

x+y+z=55, x=y-6 ve / and z=y+7
Birinci sayıya / The first number: x,

lkinci sayıya / The second number: y,
Üçüncü sayıya / The third number: z,

y-6+y+y+7=55

3y=54

y=18 bulunur / result.

x=18-6=12

z=18+7=25

:مثال های کالس درس

:10مثال
Bir sınıftaki öğrenciler sıralara dörderli oturusa 3 sıra boş kalıyor. l keşerli oturursa 12
öğrenci vardır?

If the students of a class sit on the desks in a way that four people seats on each desk,
3 desks will be left empty, and if they sit on the desks in a way that two people seats on
each desks, there will be no desks left for 12 stedents. Accordingly, how many students
are there in the class?
A)20

B)24

C)36

D)39

E)42

:11مثال
Bir sınıfta toplam 45 öğrenci vardırş Bu sınıfa 4 kız öğrenci gelir, 4 erkek öğrenci ayrılırsa erkek

öğrencilerin sayısı kızların sayısının iki katı oluyor. Buna göre, başlangiçta sınıfta kaç öğreni vardır?
There are 45 stedents totally in a class. If 4 female students come to this class and 4 male
students leave the class, the number of the male students is twice as the number of the female
students. Accordingly, How many female students are there in the class in the beginning?

A)25

B)20

C)18

D)14

E)11

:مثال های پول

:12مثال
Ayten’in 800 TL si daha olsaydı Filiz’in parasıyla eşit parası olacaktı. Filiz’in 400 TL si daha olsaydı,
Ayten’in ve Filiz’in toplam kaç TL si vardır?

If ayten had 800 TL more, her money would be equal to Filiz’s money. If Filiz had 400 TL more, her
money would be twice as Ayten’s money. Accordingly, how much TL do Ayten and Filiz have totally?

A)2000

B)3000

C)3200

D)3400

E)3600

:3 مثال حل شده
Ayşe’nin 2 TL’si daha olsaydı . Ayşe ile Elif’in paraları eşit olacaktı. Elif’in 2 TL’si daha olsaydı parası, Ayse’nin
parasının 3 katı olacaktı. Buna göre, her ikisnin toplam kaç TL parası vardır?
If Ayşe had 2 TL more, she would have the same amount of money as Elif. If Elif had 2 TL more, she would
have 3 times the money Ayşe has. What is the amount of total money they have?

A)12

B)10

C)9

D)6

E)4
Buradan / hence,
y=x+2=3x-2

Ayşe’nin parası / Ayşe’s money : x TL
Elif’in parası / Elif’s money: y TL ise / therefore,
1. y=x+2

2x=4
x=2
y=2+2=4

2. y+2=3x→y=3x-2

→x+y=2+4-=6 bulunur / is found.

:4 مثال حل شده

Bir şirket, bir araba galersinden 30 tane otomobile alacaktir. Otomobillerin bir kısmı 30.000 TL. geri
kalanı ise 25.000 TL dir. Galeride toplam 840.000 TL lik otomobil olduğuna göre, 30.000 TL’lik
otomobil sayısı kaçtir?

A company is going to purchase 30 cars from a car gallery. Some of the cars are 30.000 TL each
and the resi are 25.000 TL each. Given thal the total word of cars is 840.000 TL, what is the number
of car that are worth 30.000 TL each?

A)18

B)12

C)10

D)9

E)8

30.000 TL’lik otmobil sayısına x denirse,

The number of cars that are worth 30.000 TL each: x
25.000 TL’lik otomobil sayısı 30-x olur,

The number of cars that are worth 35.000 TL each: 30-x

30.x+25.(30-x)=840 →x=18

13-15 soruları aşağida verilen bilgilere göre cevaplayınız.
Answer question 13-15 based on the following information.
[KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – YÖS 2018]
Üç farklı taksinin ücret tarifeleri tabloda gösterilmistir.
Tariffs of fares of three different taxies are given in the table.
(TL:Türk Lirası / Turkish liras)
Taksi / Taxi

Ücret Tarifesi / Tariffs of Fares

Taksi / Taxi A

İlk 5 km’de km başina 5 TL, sonraki her km için 3 TL

Taksi / Taxi B

İlk 7 km’de km başina 4 TL, sonraki her km için 2 TL

Taksi / Taxi C

Her km için 3.5 TL

5 TL per km for the first 5 km, then 3 TL for each additional km.
4 TL per km for the first 7 km, then 2 TL for each additional km.
3.5 TL for each km.

Örneğin 10 km’lik yol için:
For example for a 10 km distance:
Taksi A seçilirse / If taxi A is chosen : (5×5)+(5×3)=40 TL
Taksi B seçilirse / If taxi B is chosen : (7×4)+(3×2)=34 TL
Taksi C seçilirse / If taxi C is chosen : (3.5)×(10)=35 TL ödeme yapılir / will be paid

:13مثال
20 km’lik yolu B taksisi ile giden bir kişi ne kadar ücret öder?
How much will a person traveling a distance of 14 km with taxi B pay?

A)52

B)48

C)45

D)42

E)40

:14مثال
20 km’lik yol için A taksisini seçen kisi, B taksisini seçmiş olsaydı kaç TL daha az örderi?

If a person who decided to travel a distance of 20 km by taxi A, had chosen taxi B instead, how
much less would have he or she paid?

A)8

B)10

C)12

D)14

E)16

:15مثال
A taksisini seçen ve 46 TL ödeyen bir kişi, C taksisini seçmiş olsaydı kaç TL öderdi?
If a person who decided to travel by taxi A and paid 46 TL, had chosen taxi C instead, how much
would have he or she paid?

A)40

B)42

C)44

D)46

E)48

:مثال های نحوه حرکت کردن

:16مثال
Bir çocuk yürürken 5 adım ileri, 3 adım geri adım atarak ilerfemektedir. Buna göre, 27 adım ilerfemiş
olmak için en az kaç adım atmalıdır?
A baby walks by taking 5 steps forward and then 3 steps backwards. Accordingly, at least how many
steps should the baby walks to get 27 steps ahead?

A)93

B)105

C)112

D)117

E)121

[KARABÜK UNİVERSİTESİ – YOS 2017]

:17مثال
Her 5 adımından sonar, 1 adım geri atarak yürüyen bir kişinin, normaide 15 adımlık bir mesafe için
kaç adim atması gerekir,
A person takes 1 step back after every 5 steps hemoves forward. In how many steps would he cover
a distance of 15 normal steps?

A)15

B)18

C)21

D)24

E)27

:18مثال
Bir adamın adımının uzunluğu 50 cm’dir.
Dakikada 35 adım atan bu adam, bir saatte kaç metre yoi alır?
The tride length af a person is 50 cm.
How much distance will this persion walk in one hour, walking 35 steps a minute?

A)500

B)700

C)1000

D)1050

E)2100

[ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ – YÖS 2017]

:5 مثال حل شده
Her 4 basamak çıkışında 1 basamak geri inen bir kişi, 18 basamaklı bir merdiveni kaç adlmda çikar?
A person gets down 1 stairs of the staircase after he moves 4 staires up. In how many steps would
he climb a staircase of 18 stairs?

A)26

B)28

C)30

D)32

E)34

Her 5 adımda 3 basamak yukarı çıkar.
Every 5 steps he moves up 3 stairs.
25 adımda 15 basamak yukarı çikar.
He moves up 15 stairs in 25 steps.
He moves up 18 stairs in 28 steps.

:19مثال
Bir çocuk yürüken 5 adım ileri, 3 adım geri adım atarak ilertemektedir.
Buna göre, 27 adım ilerlemiş olmak için en az kaç adım atmaıdır?
A baby walks by taking 5 steps forward and then 3 steps backwards.
Accordingly, at least how many steps should be baby walk to get 27 steps ahead?

A)93

B)105

C)112

D)117

E)121

[KARABÜK ÜNİVERSİTESİ – YÖS 2017]

:6 مثال حل شده
Neşe bir bilet sırasında baştan (n+2). sıranda, sondan ise (3n-7) sıradadır. Sırada toplam 122 kişi
olduğuna gore, Neşe baştan kaçıncı sıradadır?

In a ticket line, Nese is (n+2)th from the first, and (3n-7)th from the last. Given that there are a total
of 122 people in line, what is Neşe’s position from the first?

A)31

B)32

C)33

D)34

E)35

Bilet kuyruğunda Neşe’nin önünde n+1 kişi arkasında ise 3n-8 kişi vardır. Neşe ile birlikte bilet sırasında 122 kişi
bulunduğundan.
In the ticket line, there are n+1 people in front of Neşe, and 3n-8 people behind her.
Since there are 122 people in theticket line including Neşe:

n+1+1+3n-8=122 → 4n-6=122 → 4n=128 → n=32
→ n+2=32+2=34

:7 مثال حل شده
Bir otobüse binmek için sıra bekleyen Belma, sondan 12’inci, Funda ise başlan 9’uncudur. Funda,
Belma’dan önde ve Belma ile Funda arasında 2 kişi olduğuna göre, sırada toplam kaç kişi vardır?
Waiting in a line to get on to their bus, Belma is 12th from the last, whereas Funda is 9th from the
first. Given that Funda is ahead of Belma, and that there are 2 people between them, how many
people are there in line in total?

A)18

B)19

C)20

D)23

Sıradaki kişi sayısı / The number of people in line:
11+1+2+1+8=23

E)24

:8 مثال حل شده
Bir bilet kuyruğunda Ali’den öncekilerin sayısı, Ali’den sonrakilerin sayısıdan 5 fazladır.
Kurrukta toplam 20 kişi olduğuna göre, Ali baştan kaçınçı sıradadır?
In a ticket queue, the number of predecesors (before Ali) of Ali is 5 more than the successors (after
Ali) of Ali. Starting from the first one, what is the place of Ali from beginning if there are totally 20
people in the queue?
[HARRAN ÜNİVERSİTESİ – YÖS 2019]

Ali’nin arkasındaki kişi sayısana x denirse önünde (x+5) kişi vardır.
If the number of people after Ali is called x, there are (x+5) people in front of (before) him.
x+5+1+x=20→x=7
→ x+5=7+5=12
Ali’nin önünde 12 kişi varsa Ali baştan 13 sıradadır.
If there are 12 people in front of (before) Ali, Ali is 13th person from beginning.

:20 مثال
Ali bir banka sırasında baştan 20., sondan 14. sıradadır. Buna göre, bu sırada kaç kişi vardır?
Ali is 20th from the first and 14th from the last in a bank line. Accordingly, how many people are there
in this line?

A)34

B)33

C)32

D)31

E)30

:مثال های متفرقه

:21 مثال
5 inek, 7 koyun parası ile 6 inek, 4 koyun alınabiliyor. Buna göre, aynı para ile kaç toplam koyun
alınabilir?
6 cows and 4 sheep can be bought with the money of 5 cows and 7 sheep. Accordingly, total of how
many sheep can be bought by the same money?

A)28

B)24

C)22

D)20

E)18

