
2018-TYT/Temel Matematik TEMEL MATEMATİK TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Aslı, doğum günü pastasını aşağıdaki gibi dört eş dilime
ayırmıştır.

Sonra, bu pastanın bir dilimini Burcu, Cem ve Deniz
arasında eşit miktarda paylaştırmıştır.

 Buna göre, bu pastadan Cem’in payına düşen
miktarın pastanın tamamına oranı kaçtır?

Eline bir oyun hamuru alan Melis, şekilde gösterildiği
gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu            
2 parçaya ayırıyor ve 3. adım sonunda 8 parça oyun
hamuru elde ediyor.

Melis başlangıçtan itibaren her adımda, elindeki her
bir oyun hamurunu 2 yerine 3 parçaya ayırsaydı 4.
adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi?

12 36 51 72 81

1.

A) B) C)

D) E)

2.

A) B) C) D) E)

İki bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir
buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre, üst bölmesi ise    
0,5 metre yüksekliğindedir. Buzdolabının üst bölmesinin
üzerine    şeklindeki bir süs aşağıdaki gibi
yapıştırılıyor.

Buna göre, yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği
metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

I.

II.

III.

ifadelerindeki boş kutuların içine toplama ( ),
çıkarma (–) ve çarpma ( ) sembolleri hangi sırayla
yerleştirilirse üç işlemin sonucu da aynı sayıya eşit
olur?

    I        II        III    

– 

      –                   

      –                   

                   –

                   –                   

3.

A) B) C) D) E)

4.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.20
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n kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir a doğal

sayısıyla oluşturulan sembol ile    sayısı

gösterilmektedir.

Örneğin,    sembolü ile    sayısı

gösterilmektedir.

Buna göre,

çarpımının değerini gösteren sembol
aşağıdakilerden hangisidir?

a, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak
üzere, ondalık gösterimleri

biçiminde olan üç sayı veriliyor.

Ondalık gösterimi verilen sayılarda sıralama konusunu
yanlış öğrenen Alican, bu üç sayının sıralamasının,
birler basamağı yerine onda birler basamağındaki
değerin büyüklüğüne göre yapılacağını düşünerek 

  sıralamasını elde ediyor.

Buna göre, bu sayıların doğru sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

A) B) C)

D) E)

6.

A) B) C)

D) E)

Her iki tarafında da 0,8 cm mesafe olan 10 cm’lik bir
cetvelin altına, her iki tarafında da 0,2 cm mesafe olan 
6 cm’lik özdeş iki cetvel, aralarında boşluk bırakılmadan
uç uca birleştirilerek şekildeki gibi soldan hizalanmıştır.

 Buna göre, 10 cm’lik cetvelin sağ kenarı 6 cm’lik
cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır?

4 4,5 4,8 5 5,2

Bir hava durumu spikeri pazar akşamı canlı yayında
aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

“Bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu
kentimizde yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak
ve kış, yerini adeta bahar havasına bırakacak. Pazartesi
günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir
önceki güne göre 6 ila 10 derece artmış olacak.”

Bu bilgiye göre, Pazartesi günü öğleden sonra
kentteki sıcaklığın alabileceği değerlerin aralığını
ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

7.

A) B) C) D) E)

8.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.21
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a, b ve c pozitif tam sayıları için

ifadesi bir tek sayıya eşittir.

Buna göre,

I.

II.

III.

ifadelerinden hangileri her zaman tek sayıya eşittir?

Yalnız II Yalnız III I ve II

II ve III I, II ve III

Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar, eşit kollu bir
terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi
dengelenmiştir.

Aşağıda verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine
eklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine
aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır.

Buna göre, bu işlem sırasında B kefesine eklenen
ağırlık kaç gramdır?

10 15 30 35 40

9.

A) B) C)

D) E)

10.

A) B) C) D) E)

Kenar uzunluğu a birim olan bir kare, şekildeki gibi dört
bölgeye ayrıldığında I numaralı bölge kenar uzunluğu   
b birim olan bir kare belirtmektedir.

Bu koşulu sağlayan her a ve b sayısı için

ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir?

I ve II I ve IV II ve III

II ve IV III ve IV

Bir n doğal sayısının 9 katı, her bir basamağında          
3 rakamı bulunan bir sayıya eşitse  n  sayısına        
üçsel sayı denir.

 Buna göre, en küçük üçsel sayının rakamları toplamı
kaçtır?

7 8 9 10 11

11.

A) B) C)

D) E)

12.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Aşağıdaki Venn şemasında

 A harfi ile başlayan isimler kümesi A,
 N harfi ile biten isimler kümesi N,
 5 harfli isimler kümesi B

ile gösterilmiştir.

 Buna göre,

kümesinin elemanlarından kaç tanesi şekildeki
boyalı bölgeler ile gösterilen kümenin elemanıdır?

1 2 3 4 5

13.

A) B) C) D) E)

Dik koordinat düzleminde f, g ve h fonksiyonlarının
grafikleri şekilde verilmiştir.

Buna göre,    koşulunu sağlayan bir          
a  gerçel sayısı için

I.   olduğunda    olur.

II.   olduğunda     olur.

III.   olduğunda    olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I ve III

P(x) bir polinom olmak üzere,    eşitliğini
sağlayan  a  sayısına bu polinomun bir kökü denir. 

P(x) ve R(x) polinomları için

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre,

I.  –1
II.   0
III.  1

sayılarından hangileri  R(x)  polinomunun köküdür?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve III II ve III

14.

A) B) C)

D) E)

15.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.23
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Türkiye’deki 81 ilin tamamını kapsayan bir projede; önce
her bir ile  p  tane park yapılması, sonra da yapılan her
bir parka  a  tane ağaç dikilmesi planlanmıştır.

Fakat, bu planda yapılacak park ve dikilecek ağaç 
sayısı yeterli bulunmamış ve önce her bir ile yapılması
planlanan park sayısından 1 fazla sayıda park yapılmış,
sonra da yapılan her bir parka dikilmesi planlanan
sayıdan 1 fazla sayıda ağaç dikilmiştir.  

Buna göre, son durumda dikilen toplam ağaç sayısı
ile başlangıçta dikilmesi planlanan toplam ağaç
sayısı arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

162 

 

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru
sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri
sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına
o veri grubunun medyanı (ortanca), veri grubunda en
çok tekrar eden sayıya ise o veri grubunun modu (tepe
değer) denir.

Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru
sıralanmış

6, x, 10, y, 14, z, 23

veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir.

Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik
ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre,       
z değeri kaçtır?

22 21 18 16 15

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A) B) C) D) E)

Belirli bir bölgede ev ve arsa alım satım işlemi yapan  
Ali Bey’in bu işlemlerde kullandığı birim fiyatlar tabloda
verilmiştir.

Ali Bey, 450 000 TL’ye aldığı bir evin satışından elde
ettiği paranın tamamı ile bir arsa almış ve sonra bu
arsayı da satmıştır.

 Buna göre, Ali Bey’in bu arsa satışından elde ettiği
kâr kaç TL’dir?

90 000 105 000 110 000

120 000 125 000

Üniversitede tanışan üç arkadaşın, tanıştıkları zamanki
yaş ortalaması 20’dir. Belirli bir süre geçtikten sonra,  
bu üç arkadaş birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş
ve bu altı kişinin yaş ortalamasının yine 20 olduğu
görülmüştür.

Bu üç arkadaşın, çocuklarıyla aralarındaki yaş
farklarının 28, 30 ve 32 olduğu bilinmektedir.

Buna göre, bu üç arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra
bir araya gelmiştir?

15 16 18 20 21

18.

A) B) C)

D) E)

19.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.24

ÖSYM



2018-TYT/Temel Matematik

Kirazın kilogramını K TL’den, muzun kilogramını ise    
M TL’den satan bir manava gelen bir müşteri, 3 kg kiraz
ve 3 kg muz alıp manava 30 TL veriyor. Sonrasında
manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor.

Manav: “Hiç bozuk param yok. Bunun yerine 1 kg kiraz
daha vereyim.”

Müşteri: “Daha fazla kiraz istemiyorum. Bunun yerine
bana 1 kg muz daha ver, ben de sana 3 TL daha
vereyim.”

 Buna göre, toplamı kaçtır?

7 7,5 8 8,5 9

20.

A) B) C) D) E)

Belirli sayıda A, B ve C marka topların bulunduğu bir
spor salonunda aynı marka olan her bir top eşit
ağırlıktadır. Bu topların sayıca dağılımı 1. grafikte,
toplam ağırlıklarının dağılımı ise 2. grafikte
gösterilmiştir.

 A, B ve C marka topların her birinin ağırlığı sırasıyla

KA, KB ve KC olduğuna göre, aşağıdaki 

sıralamalardan hangisi doğrudur?

Bir ayakkabı fabrikasında üretilen her bir ayakkabının  
A ve B standartlarına göre belirlenen numara değerleri
arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.

Bu fabrikada üretilen en küçük ayakkabının numara
değeri A standardında 34, B standardında 7; en büyük
ayakkabının numara değeri ise A standardında 46,       
B standardında 13’tür.

 Buna göre, B standardında numara değeri 11,5 olan
bir ayakkabının, A standardındaki numara değeri
kaçtır?

43 42 41 40 39

21.

A) B)

C) D)

E)

22.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.25
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Defne soldaki hesap makinesinde 29 sayısı ile iki
basamaklı bir doğal sayıyı topluyor.

Defne’nin kardeşi Burcu ise rakamları bilmediği için
ablasının bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı
sırada sağdaki hesap makinesinde basıyor.

Burcu’nun elde ettiği sonuç 95 olduğuna göre,
Defne’nin elde ettiği sonuç kaçtır?

100 103 105 107 110

Arif bir tarifte, yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının   
% 20 oranında azaldığını, kurutulmuş mısırın ise
patlatıldığında ağırlığının % 10 oranında azaldığını
okumuştur. Sonra, bu oranlara uygun olarak 720 gram
patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır
satın almıştır.

Arif, aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan
sonra istediği miktardan daha az patlamış mısır       
elde etmiş ve bu durumun tarifteki bir hatadan
kaynaklandığını, % 20 olarak yazılan oranın aslında    
% 30 olması gerektiğini fark etmiştir.

 Buna göre, Arif’in elde ettiği patlamış mısır miktarı
kaç gramdır?

630 640 660 680 690

23.

A) B) C) D) E)

24.

A) B) C) D) E)

Filiz bir miktar özdeş karton bardağı iç içe koyarak
bardak kuleleri oluşturuyor. Art arda olan her iki
bardağın tabanları arasındaki uzaklık, oluşturduğu tüm
bardak kulelerinde birbirine eşit oluyor. Sonra, bu
kuleleri masanın üzerine koyarak yüksekliklerini ölçüyor.

Filiz, 6 ve 9 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamının
18 bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olduğunu görüyor.

Buna göre, 8 ve 12 bardaklı iki kulenin yükseklikleri
toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olur?

23 24 26 27 29

25.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.26
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Bir açılışa katılan 25 davetlinin her biri için mandalina
suyu, nar suyu ve portakal suyunun her birinden birer
bardak hazırlanmış ve davetlilere ikram edilmiştir. İkram
edilen bu içeceklerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

 Tüm davetliler en az bir çeşit içecek almıştır.

 Aynı çeşit içecekten birden fazla bardak alan
davetli bulunmamaktadır.

 Yalnızca iki çeşit içecek alan davetli
bulunmamaktadır.

Açılış sonunda 7 bardak mandalina suyu, 8 bardak nar
suyu ve 9 bardak portakal suyunun alınmadığı
belirlenmiştir.

 Buna göre, bu açılışta üç çeşit içecek alan davetli
sayısı kaçtır?

7 9 11 13 15

26.

A) B) C) D) E)

Aşağıda, 12 kalem ve 1’den 9’a kadar birbirinden farklı
rakamlarla numaralandırılacak 9 topun görünümü
verilmiştir.

Şekilde, her bir kalemin yazan ucunun gösterdiği topun
numarası kalemin yazmayan ucunun gösterdiği topun
numarasından büyüktür.

Örneğin, yukarıdaki şekilde B sayısı A sayısından
büyüktür.

 Buna göre,   toplamı kaçtır?

13 14 15 16 17

27.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.27
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Bir anaokulunda; sarı renkli küplerden oluşan dört
basamaklı bir oyuncağın en üst basamağında bulunan
bir çocuk, şekilde gösterilen mavi renkli minderlerden
herhangi birine ulaşmak istemektedir. 

Bu çocuk ilk üç adımda, bulunduğu küple ortak ayrıta
sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerden herhangi
birine, son adımda ise bulunduğu küple ortak ayrıta
sahip olan minderlerden herhangi birine zıplayacaktır.

Buna göre, bu çocuk minderlere kaç farklı yoldan
ulaşabilir?

8 12 16 18 20

Bir elektronik tartı; her ölçümde, üzerine konulan ağırlığı
% 20 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram fazla,    
% 30 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram az,        
% 50 olasılıkla da doğru tartmaktadır.

Gerçek ağırlıkları sırasıyla 80 ve 81 kilogram olan Ali  
ile Mehmet bu tartıda birer kere tartılacaklardır.

 Buna göre, ölçüm sonunda Ali ile Mehmet’in
ağırlıklarının birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde
kaçtır?

40 35 30 25 20 

28.

A) B) C) D) E)

29.

A) B) C) D) E)

Amblem tasarlayan Hande, Şekil 1’deki ikizkenar üçgen
biçimindeki kartondan dört tanesini bir masa üzerinde
aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin
tamamen göründüğü Şekil 2’deki deseni elde ediyor.

 Buna göre,  x  açısının ölçüsü kaç derecedir?

15 20 30 36 48

Doğrusal bir yol üzerinde, aralarındaki uzaklık 9 metre
olan 3 ve 5 metre yüksekliğindeki iki lamba direği ve bu
direklerin arasında bulunan 1 metre yüksekliğindeki bir 
çubuk şekilde gösterilmiştir.

Direkler üzerindeki lambaların çubuğun her iki tarafında
oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşittir.

 Buna göre, lambalardan birinin oluşturduğu
gölgenin boyu kaç metredir?

1 1,2 1,5 1,8 2

30.

A) B) C) D) E)

31.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.28
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Uzunluğu 20 metre olan mavi renkli elektrik direği, fırtına
nedeniyle tam ortadan kırılmış ve direğin uç noktası
şekilde görüldüğü gibi direğe 8 metre uzaklıkta bulunan
duvarın üzerine gelmiştir.

  

Buna göre, duvarın yüksekliği kaç metredir?

2 3 4 5 6

Aşağıda, dikdörtgen biçiminde bir televizyon ekranı ile
köşegeni televizyonun üst kenarında bulunan kare
şeklindeki bir dantelin yarısı gösterilmiştir.

Bu dantelin ekranın üzerinde kalan köşeleri, aşağıdaki
gibi düşey doğrultuda 2 birim aşağı kaydırıldığında,
dantelin ekranın üzerinde kapladığı alanın ilk duruma
göre 16 birimkare arttığı görülüyor.

Buna göre, dantelin alanı kaç birimkaredir?

48 49 50 56 64

32.

A) B) C) D) E)

33.

A) B) C) D) E)

Dikdörtgen şeklinde bir kâğıt; önce kısa kenarına paralel
olan AB doğrusu boyunca Şekil 1’deki gibi ok yönünde,
sonra uzun kenarına paralel olan CD doğrusu boyunca
Şekil 2’deki gibi ok yönünde katlanarak Şekil 3 elde
ediliyor.

Son şekilde oluşan dikdörtgenlerin alanları a, b, c ve d
birimkaredir.

Buna göre, başlangıçta kullanılan kâğıdın alanının 
a, b, c ve d türünden ifadesi aşağıdakilerden
hangisidir?

 

 

34.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.29
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Birim karelerden oluşan ve her birim karenin alanının   

1 olduğu bir harita üzerinde A, B, C, D ve E

köylerinin konumları şekildeki gibi gösterilmiştir.

O noktasında bulunan bir helikopterin 4 kilometre
uçmasına yetecek kadar yakıtı bulunmaktadır.

Bu helikopterin ulaşabileceği en uzak köy
aşağıdakilerden hangisidir?

A B C D E

35.

A) B) C) D) E)

Yarıçapı r olan bir dairenin alanı  formülü ile
hesaplanır.

Bir arabanın yarım daire biçimindeki arka camında      
O noktası etrafında dönebilen bir silecek bulunmaktadır.
Bu silecek, cam üzerinde O noktasına uzaklığı en az    
1 birim, en fazla 5 birim olan noktaları temizlemektedir.
Çalıştırılan bu silecek şekildeki gibi   döndüğünde
sileceğin temizlediği alan camın alanının yarısı
olmaktadır.

 Buna göre, camın yarıçapı kaç birimdir?

 

n kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü 

  olarak hesaplanır.

Şekilde, birer kenarı ortak olan bir düzgün dokuzgen  
ve bir düzgün beşgen ile bu çokgenlerin birer köşesini
birleştiren mavi renkli bir doğru parçası verilmiştir.

 Buna göre,  x  açısının ölçüsü kaç derecedir?

64 66 68 70 72

36.

A) B) C)

D) E)

37.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.30
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Dik koordinat düzleminde A(a, b) ve B(c, d) noktaları
arasındaki uzaklık

formülüyle hesaplanır.

Aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada;  A, B ve C
noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları
belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir.

 

İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita
programı, A(2, 8) ile B(10, 14) noktaları arasındaki mavi
çizgi ile gösterilen uzaklığı 6 kilometre olarak hesaplıyor.

Buna göre, bu harita programı A ile C noktaları
arasındaki mavi çizgi ile gösterilen uzaklığı kaç
kilometre olarak hesaplar?

7,8 8,1 9,6 10,4 11,7

38.

A) B) C) D) E)

Başlangıçta tüm yüzleri beyaz renkli olan bir
dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi
ve bir yüzü sarı renge boyandığında

 kırmızı boyalı yüz haricindeki yüzlerinin alanları
toplamı 82 birimkare,

 mavi boyalı yüz haricindeki yüzlerinin alanları
toplamı 79 birimkare,

 sarı boyalı yüz haricindeki yüzlerinin alanları
toplamı 74 birimkare

olarak hesaplanıyor.

 Buna göre, bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı
kaç birimkaredir?

90 92 94 96 98

Yarıçapı r ve yüksekliği h olan bir dik dairesel silindirin

hacmi    formülüyle hesaplanır.

Yükseklikleri eşit, içleri boş ve tabanları birbirine paralel
olacak şekilde iç içe bulunan iki dik dairesel silindirin
üzerinde iki musluk bulunmaktadır. Bu musluklardan 
biri içteki silindire, diğeri ise silindirler arasında kalan
bölgeye birim zamanda aynı miktarda su
doldurmaktadır.

Bu musluklar aynı anda açılıp içteki silindirin tamamı
dolduğu an musluklar kapatılıyor. Son durumda, içteki
silindirde bulunan suyun yüksekliği, silindirler arasında
kalan bölgedeki suyun yüksekliğinin 4 katı oluyor.

Buna göre, dıştaki silindirin yarıçapının içteki
silindirin yarıçapına oranı kaçtır?

 

2 3

39.

A) B) C) D) E)

40.

A) B) C)

D) E)

TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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ÖSYM


