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ÖN SÖZ

Karekod okutmak için tavsiye edilen uygulamalar

QR Droid  Qrafter 

Değerli Öğrenciler,Bu kitap Lise Geçiş Sınavı (LGS) Matematik kapsamındaki soruları çözmek 

için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinmeniz ve farklı soru çeşitleri ile 

sınava hazırlık sürecinize rehberlik etmek için hazırlanmıştır.

Kitabımız, her soru için anlaşılır bir dilde hazırlanmış çözümlü videolar içer-

mektedir. Çalışmalarınız süresince QR kod ile erişebileceğiniz soru çözüm-

lerinden yararlanmanız, konulara dair bilgilerinizi pekiştirmenizi ve konuları 

tüm ayrıntıları ile öğrenmiş olmanızı sağlayacaktır.

Soruların çeşitliliği tercih edilirken en çok zorlandığınız soru tipleri, ÖSYM’nin 

şimdiye kadar hazırladığı sınavlarda çıkmış ve bundan sonra hazırlayacağı 

sınavlarda da çıkabilecek soru tipleri referans alınmış ayrıca konuyu pekiş-

tirmenize yardımcı olacak düzeyde hemen hemen tüm soru tiplerine deği-

nilmiştir.
Yoğun bir araştırma ve çalışma süreci ile hazırlanmış olan bu kitapla ilgili 

görüş ve önerilerinizi bizimle pegem@pegem.net e-posta adresimizden veya 

0 538 594 92 40 WhatsApp hattımız aracılığı ile paylaşabilirsiniz.

Pegem yayınlarının tecrübeli ve kendi alanlarında uzman öğretmenleri ta-

rafından hazırlanan bu Matematik kitabının lise geçiş sınavına hazırlanma 

sürecinizde sizlere yardımcı olmasını ve kendinize olan inancınızı destekle-

mesini ümit ediyoruz.

PEGEM YAYINLARI

Matematik sorularının çözüm 
videolarına ulaşmak için 

karekodu okutunuz.
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ÜNİTE
Matematik

PEGEM YAYINLARI

ÇARPANLAR VE KATLAR 1
TEST - 1 

1. Bir mağaza, satışta olan iki laptop için ödeme seçeneklerini aşağıdaki gibi düzenlemiştir.

Peşinat Taksit (Aylık)

1. laptop 2000 TL 250 TL

2. laptop 1000 TL 800 TL

Her iki ürünün de taksit sayısı farklı olup taksitlerin toplam tutarı aynıdır. 

Mağazaya gelen bir müşteri her iki laptopu da aldığına göre, müşteri toplamda en az kaç TL öder?

A) 9 000 B) 10 000 C) 11 000 D) 12 000

2.  

Yukarıdaki şekilde A ve B duvar saatleri verilmiştir. A saati arızalı olduğu için geçen her saat için B saatinden 10 dakika geri kalmak-
tadır. B saatinde herhangi bir arıza yoktur.

A ve B saatleri ilk kez aynı anda saat 3.00’ü gösterdikten sonra ikinci kez 3.00’ü gösterdiklerinde A ve B saatlerinin akrepleri 
toplamda kaç tam tur atmıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 11

3.  

Yukarıdaki torbalarda Metin ve Kemal’in cevizleri bulunmaktadır.

• Metin cevizlerini altışar saydığında 1 ceviz artmaktadır.

• Kemal cevizlerini sekizer saydığında 3 ceviz artmaktadır.

• Her ikisinin eşit sayıda cevizi vardır ve toplam ceviz sayıları 400’den azdır.

Yukarıda verilen bilgilere göre Metin’in en çok kaç tane cevizi olabilir?

A) 187 B) 163 C) 160 D) 157

ÇÖZÜMÜ 
GÖR
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ÜNİTE
Matematik

PEGEM YAYINLARI

ÇARPANLAR VE KATLAR1
4. 

88 cm

B

32 cm

A

Elinde A ve B demir çubukları bulunan Semih, bu demir çubukları eşit uzunlukta ve en az sayıda parçalara ayırıp satmayı düşün-
mektedir. 

Bu çubukları eşit uzunlukta parçalara ayırması için bir demir ustası ile her kesim için 5 liraya anlaşan Semih’in bu iş sonun-
da %20 kâr edebilmesi için her demir parçasını kaç liradan satması gerekir?

A) 5,2 B) 4,8 C) 6,5 D) 2,5

5.  

Yukarıda yaylarla birbirine bağlı kutularda pozitif tam sayılar yazılıdır. Her yay üzerinde yazan sayı, yayın bağladığı iki kutunun 
üzerinde yazan sayıların EBOB’udur. 

A, B, C ve D sayıları birbirinden farklıdır.

Mavi kutu üzerinde yazan sayı 12 olduğuna göre, kutulardaki sayıların toplamı en az kaç olabilir?

A) 22 B) 23 C) 24 D) 25

6. Fatih Öğretmen matematik dersinde öğrencilerinden 98 cm, 250 cm ve 96 cm uzunluğunda çubuklar getirmelerini ve çubukların her 
birinin en büyük ve en küçük asal çarpanı uzunluğundaki parçasından birer tanesini uç uca ekleyerek yeni bir çubuk elde etmelerini 
istemiştir.

96 cm98 cm 250 cm

Buna göre oluşan yeni çubuğun boyu kaç santimetre olur?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23
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ÜNİTE
Matematik

PEGEM YAYINLARI

ÇARPANLAR VE KATLAR 1
TEST - 2 

1. Yunus test kitabının  10’dan 15’e kadar olan sayfalarından iki sayfasına işaret koymuştur.
Arkadaşından, ipucu vererek yardımcı olmasını istemiştir.

Yunus arkadaşına;

• Ardışık sayılar aralarında asaldır.

• Hiçbir çift sayı aralarında asal değildir.

• 1 ile kendisinden büyük tam sayılar aralarında asaldır.

bilgilerini vererek seçtiği iki sayfa numarasının aralarında asal olduğunu söylemiştir.

Buna göre, arkadaşının seçebileceği kaç farklı sayı çifti vardır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 

2.  x = 63. 32 . 5

y = 82. 3. 35

Yukarıda verilen ifadelere göre x ve y’ye ait EBOB ve EKOK değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

EBOB EKOK

A) 23 · 3 · 5 26 ·35 · 5 · 7 
B) 23 · 3 · 7 25 · 35 · 5 · 7
C) 23 · 3 · 5 · 7 26 · 3 · 5
D) 26 · 35 · 5 23 · 3 ·  5 · 7

3. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Fatih, satır ve sütun sayılarını ardışık sayıların aralarında asal olma durumuna bağlı olacak şekilde 
belirleyerek şekildeki gibi dikdörtgenler elde etmek istiyor.

...

...

Örneğin; 4 satır ve 5 sütundan oluşan dikdörtgen verilmiştir. 

Buna göre, Fatih’in elde etmek istediği dikdörtgenleri oluşturan eş karelerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 30 B) 42 C) 56 D) 60

ÇÖZÜMÜ 
GÖR
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Matematik
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ÇARPANLAR VE KATLAR1
4. Pozitif bölenleri kendisi ve 1  olan sayılara asal sayı denir.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17…gibi sayılar asal sayılardır.

Bir bilgisayar programında sayıların çarpılması konusunda ufak bir hata yapılmış ve çarpma işlemi şu şekilde yapılmıştır: 

1. Çarpılması istenilen iki sayının, toplamları bu sayılar olacak şekilde ardışık iki asal sayı bulunur.

2. Bulunan asal sayıların farkı yüzler basamağına, toplamları ise onlar ve birler basamağını kullanacak şekilde yazılacaktır.

3. En son şekilde elde edilen bu sayıların toplamı verilen iki sayının çarpımının sonucu olmuştur.

Örneğin: 

12 x 24 işlemini yapalım.

12 = 5 + 7 −      −      − � 212

ardışık iki asal sayı 5 + 7 = 127 − 5 = 2

24 = 11 + 13 −      −      − � 224

ardışık iki asal sayı 11 + 13 = 2413 − 11 = 2

212 + 224 = 436

Buna göre, yukarıdaki bilgisayarda 30 x 18 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 848 B) 748 C) 948 D) 1048

5. 

6 
E

24 
İ

8 
L

7 
R

21 
M

42 
D

43 
A

45 
F

48 
İ

35 
K

Hakan ve Furkan aralarında bir oyun oynuyorlar. Yandaki tabloya göre 6 sayı-
sından başlayarak ok yönünde aralarında asal olan sayıları seçerek, devam 
edip buldukları sayıların altında yazan harfleri bir önceki adımdaki harfin yanına 
yazıyorlar. Sonuçta anlamlı veya anlamsız 4 harfli kelimeler oluşturmak istiyor-
lar. Furkan ardışık sayıların aralarında asal olduğunu unutuyor ve oyunu Hakan 
kazanıyor.

Yukarıda verilenlere göre oyunu kazanan Hakan’ın yazdığı kelime aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Elma B) Erdi C) Erik D) Elif
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ÇARPANLAR VE KATLAR 1
TEST - 3 

1. Annesi, Ahmet’e evde bir gün boyunca sobaya yeterli miktarda odunu atarsa onu lunaparka götüreceğini söylüyor. Kabul eden 
Ahmet annesinden bir gün boyunca toplam kaç odun atacağını ve bir seferde sobaya en fazla 6 adet odun sığdığını öğreniyor. Ahmet 
sobaya odunları beşer beşer atarsa elinde 2 odun kalıyor. Dörder dörder atarsa atması gereken 1 odun kaldığını fark ediyor.

Buna göre, annesi Ahmet’e bir günde sobaya kaç adet odun atması gerektiğini söylemiş olabilir?

A) 47 B) 49 C) 37 D) 39

2.  

. . .

. . .

Dikdörtgen şeklindeki banyo duvarını dikdörtgen şeklindeki fayanslar ile kaplamıştır. Duvarı kapladıktan sonra fayanslardan birinin 
çatlak olduğunu fark ediyor. Çatlak olan fayansın duvardaki yeri ile ilgili aşağıdaki bilgileri sayarak öğreniyor:

• Çatlak olan fayans yatay olarak aynı hizada olan fayanslara göre sağdan 10. sırada, soldan ise 6. sıradadır.

• Çatlak olan fayans dikey olarak aynı hizada olan fayanslara göre üstten 5. sırada, alttan ise 4. sıradadır.

Fayansların tanesini 5 liradan alan Hüsamettin’in kaplattığı duvar için ödediği ücretin TL cinsinden asal çarpanlarının üslü 
gösterimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 22.53 B) 23.3.52 C) 22.52.7 D) 25.52

3. Bir matematik öğretmeni derste öğrencilerinden akıllarından bir sayı tutmalarını, ardından tahtaya yazdığı işlemleri sırası ile yapma-
larını istiyor. 

1. Aklınızdan tuttuğunuz sayının karesini alın.

2. Bir doğal sayının karesi olan en küçük iki basamaklı sayıya bölün.

3. En küçük asal sayının küpü ile çarpın.

4. Yarısını hesaplayın.

Aklından tuttuğu sayı 4 olan Sinem yukarıdaki işlemleri sırası ile yaptığında sonucu yine 4 buluyor. Bulduğu sonucu arkadaşı Gökhan 
ile paylaşan Sinem, arkadaşının işlemleri teker teker yapmak yerine yapılması gereken tüm işlemleri yazdığını daha sonra aklından 
tuttuğu sayıyı yerine koyduğunu fark ediyor. Aynı çözüm yolunu takip eden Sinem sonucun neden tekrar 4 olduğunu anlayıp Gökhan 
ile paylaşıyor.

Sinem’in arkadaşı Gökhan’ın aklından tuttuğu sayı 8 ise bulduğu sonuç kaçtır?

A) 8 B) 16 C) 32 D) 64

ÇÖZÜMÜ 
GÖR



8

ÜNİTE
Matematik

PEGEM YAYINLARI

ÇARPANLAR VE KATLAR1
4. Hayrettin Bey bir reklam şirketine her bir bölümü yanıp sönen ledlerden oluşan aşağıdaki tabelayı yaptırmıştır. Bu tabeladaki bölüm-

lerin ne kadarlık sürede anlık olarak yanıp söneceği altlarında yazılıdır.

Ç A N A K K A L E

7 sn 20 sn 21 sn 15 sn 45 sn 34 sn 22 sn

T R U V A

53 sn 20 sn 47 sn 199 sn 20 sn

Buna göre bu levha açıldıktan en az kaç dakika sonra kırmızı çerçevelerde görünen harflerle ANKARA kelimesi görünür?

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

5.  

K

1. sıra

2. sıra

3. sıra

Yukarıda verilen sıralar hâlindeki daireler oklar ile gösterilen dairelere aşağıda belirtilen şartlara uygun işlemler yapılacak ve oklar ile 
gösterilen daireler içerisinde yazılacaktır.

I. 1. sıradaki sayılar soldan sağa doğru büyükten küçüğe sıralandıktan sonra aralarında asal olanlar arasında küçük olan sayı alt 
daireye yazılacak, aralarında asal olmayanlar arasında büyük olan sayı alt daireye yazılacaktır.

II. 2. sırada bulunan sayıların aynı oklar ile gösterilen daireler içerisinde sayıların EKOK’ları bulunup yazılacaktır.

III. 3. sırada oluşan sayıların farkları alınıp, sonucun en büyük asal böleni K dairesine yazılacaktır.

Verilen bu bilgilere göre 3, 6, 5, 8 sayılarının 1. sırada kullanılmasıyla elde edilen K sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3  B) 5 C) 7 D) 11

6. Bir otobüs firması Muğla-İzmir seferine çıkacak aracını günlük müşteri sayısına göre belirlemektedir. Bu firmanın yöneticisi pazartesi 
günü sefere çıkacak aracını 35 kişilik seçerse 10 yolcu için bir araç daha kaldırması gerekeceğini, 40 kişilik seçerse bir aracın 5 kişi 
eksik gideceğini fark ediyor. 

Firmanın pazartesi günü taşıyacağı yolcu sayısı pazar günü taşıyacağı yolcu sayısından 45 eksik ise firma aracının boş 
gitmemesi için pazar günü hangi araç ile kaç sefer düzenlemelidir?

A) 35 kişilik araç 3 sefer B) 35 kişilik araç 4 sefer C) 40 kişilik araç 3 sefer D) 40 kişilik araç 4 sefer
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ÜNİTE
Matematik

PEGEM YAYINLARI

ÇARPANLAR VE KATLAR 1
TEST - 4 

1. 

Yarıçapı r olan çemberin çevresi 2πr formülü ile bulunur.

 

I. Düzenek II. Düzenek

Yukarıda I ve II. düzenekte yarıçapları 120 cm olan özdeş çemberler içerisine şekildeki gibi daireler yerleştirilmiştir. I. düzenekteki 
dairenin yarıçapı 3 cm, II. düzenekteki dairenin yarıçapı 5 cm dir. Bu daireler yukarıdaki şekildeki gibi çembere temas ederek çem-
berin içinde sabit ve eşit hızlarla hareket etmeye başlamıştır.

Bu iki daire tekrar aynı hizaya en az kaçıncı turda gelirler?
(π = 3 alınız.)

A) 120  B) 100 C) 80 D) 60

2. Aşağıda bir şeker fabrikasında günlük üretilen şeker çuvallarının miktarı ve kütlesi gösterilmiştir.

Şeker 
80 kg

25 adet

Şeker 
60 kg

30 adet
Bu şeker çuvalları günlük iki kamyonla taşınmaktadır. Kamyonlardan ilkine bu çuvallardan eşit kütleli olacak şekilde her iki çuval 
türünde de konulmuş kalan çuvallarda 2. kamyon ile taşınmıştır.

1. kamyon ile taşınan şeker çuvallarının toplam kütlesi 2 tondan çok olduğuna göre 2. kamyon ile taşınan şeker çuvallarının 
kütlesi en çok kaç tondur?

(1 ton = 1000 kg) 

A) 2 B) 1,8 C) 1,4 D) 1,2

3. Kendisi dışındaki pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir.

Örnek olarak 6 mükemmel sayıdır çünkü kendisi hariç bölenleri 1, 2 ve 3’tür.

1 + 2 + 3 = 6

olduğundan aşağıdakilerden hangisi mükemmel sayıdır?

A) 15  B) 20 C) 28 D) 32

ÇÖZÜMÜ 
GÖR
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4. 03.04.2000 tarihinde 2000 lira aylık maaş ile işe başlayan Mehmet’in çalıştığı iş yerinde yıllık ikramiye verilmektedir. Bu ikramiye yeni 

yılın ilk ayında verilmektedir. 

Verilecek olan bu ikramiye miktarları aşağıdaki şartlara bağlı olarak verilecektir: 

• 2 ve katları yıllarda maaşın 2 katı ikramiye verilmektedir.

• 3 ve katları yıllarda ise bir önceki ve en yakın yılda aldığı ikramiyenin yarısını alacaklardır.

• 5 ve katları yıllarda ise bir önceki ve en yakın olan yılda alınan ikramiyenin 4
1  katı olacak şekilde ikramiye almaktadırlar.

• Bu periyotlarda alınan ikramiyelerin kesiştiği yıllar ile 2, 3 veya 5'in katları olmayan yıllarda hiçbir ikramiye almamaktadır.

Buna göre 03.04.2010 yılına kadar Mehmet‘in aldığı ikramiye miktarı kaç liradır?

A) 17.000  B) 18.000 C) 15.000 D) 21.000

5.  12 m

12 m

4 m

8 m
Ön kapı

Mahmut, şekildeki evinin hem ön hem de arka bahçesini kenar uzunlukları m cinsinden tam sayı olan kare biçimindeki eşit büyüklük-
te, en büyük taşlar ile hiç boşluk kalmayacak ve taşları kırmayacak şekilde kaplamak istiyor.

Buna göre, Mahmut’un kaç adet taşa ihtiyacı vardır?

A) 6  B) 9 C) 50 D) 60

6. Bir market kâğıt peçete, ıslak mendil, sıvı sabun ve bulaşık deterjanında indirim yapmıştır ve bu ürünlerden 500. ürünü alan kişiye 
hediye vereceğini duyurmuştur. 

Bu indirimi takip etmek için satılan her ürün kasadan geçerken numara verilmektedir. Kâğıt peçete, ıslak mendil, sıvı sabun ve bula-
şık deterjanı ürünlerine sırası ile 1’den başlayarak numaralandırma yapılmaktadır. 

• Mağazanın stoklarında bulunan sıvı sabun sayısı 50 adettir.

• Sıvı sabunlar bittikten sonra numaralandırma kalan ürünlere aynı sıra ile uygulanacaktır.

• Diğer ürünlerden stoklarda yeterince mevcuttur.

• Bu ürünlerin satılması da numara sırasına göredir.

Buna göre markette satılan 500 numaralı ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kağıt peçete  B) Bulaşık deterjanı C) Sıvı sabun D) Islak mendil
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TEST - 5 

1.  Robot

y 
cm

Ahmet, 2,5 metrelik bir dolabın üstünde bulunan bir robotu almak istiyor. 

Ahmet gösterilen kutularla özdeş olan A kutusundan 5 tanesini, B kutusunun da 3 tanesini üst üste koyup üstüne çıktığında dolaptan 
yüksek olmayacak şekilde aynı hizaya gelmektedir.

x ve y birer tam sayı olduğuna göre, Ahmet’in kullandığı A kutusunun boyunun cm cinsinden uzunluğu en çok aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

A) 10 B) 15 C) 18 D) 21 

2.  

A B C

Yukarıda verilen içerisinde bilyeler bulunan A, B ve C kapları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor:

• Tüm kaplardaki bilyelerin sayıları sıfırdan farklı birer rakamdır.

• İki kaptaki bilye sayısı ardışık rakamlardır ve üçüncü kaptaki bilye sayısı diğer iki kaptaki bilye sayısı ile ardışık değildir.

• Üç kaptaki bilye sayısı da ikişerli olarak incelendiğinde aralarında asaldır.

Verilen bu bilgilere göre A, B ve C kaplarındaki bilye sayıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üç kaptaki bilye sayılarının alabilecekleri en büyük değerlerinin çarpımı 360’tır.

B) Üç kaptaki bilye sayılarının alabilecekleri en küçük değerlerin toplamı 8’dir.

C) Üç kaptaki bilye sayılarının en büyük ortak böleni birdir.

D) Üç kaptaki bilye sayılarının toplamı üç kaptaki bilye sayılarının en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katının toplamına eşittir.

ÇÖZÜMÜ 
GÖR


