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Partikül Matematik

•  Bütünün eş parçalara ayrılması 

•  Dikdörtgen oda içine kare 
fayans döşeme

•  Tarla etrafına ağaç, direk 
dikme

• Şişelere, poşetlere ayırma

•  Parçadan bütüne gitme 
sorularında

•  Bir daha ne zaman zil çalar, 
nöbet denk gelir vs.

•  Dikdörtgen parçalardan kare 
yapma

Ebob Ekok
180 metre uzunluğundaki bir sokağın karşılıklı kenarlarına kırmızı ve beyaz 
güller ekilecektir. Yolun bir tarafına 12’şer metre arayla kırmızı, diğer tarafına 
da 15’şer metre arayla beyaz ve iki yolun da başında ve sonunda olmak 
şartıyla güller ekiliyor.

Karşılıklı aynı hizada bulunan güllerin yanına da mavi ortanca çiçeği ekilecektir. 
Buna göre kaç tane mavi ortanca çiçeğe ihtiyaç vardır ?

ÖRNEK

Yandaki traktörün arka teker çapı 120 cm, ön teker çapı 90 
cm'dir. Bu traktör gideceği yolu tamamladığında ön ve arka 
tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığı biliniyor. 

Traktörün kat ettiği yolun 1 km'den fazla olduğu bilindiğine 
göre, yolun alabileceği en küçük değer için bir ön teker bir arka 
tekerden kaç tur fazla dönmüştür? (p = 3, 1 km = 100000 cm) 

A) 90 B) 93 C) 95 D) 100

ÖRNEK

Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2pr'dir. 

Bir okulda oryantasyon haftası nedeniyle okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere okul tanıtımı 
yapılmıştır.

İlk gün yapılan oryantasyona 7 öğrenci gelmeyince diğerleri altışarlı etkinlik yapmıştır.

İkinci gün yapılan oryantasyona ise 2 öğrenci gelmeyince diğerleri yedişerli gruplar halinde 
etkinlik yapmıştır.

Buna göre bu okula yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı en az kaçtır? 

A) 31 B) 35 C) 37 D) 47

ÖRNEK TEST 2 
Soru 6

Sayfa 13

Aşağıdaki tabloda bir marketteki bazı ürünlerin birer paket veya şişelerinin fiyatları verilmiştir.

Ürün Fiyat (TL)

Makarna 6

Un 24

Yağ 50

Şeker 20

Tuz 18

Bu marketten alışveriş yapan Cengiz Bey alışverişinin faturasına baktığında aşağıdaki sonuçları 
fark etmiştir.

I. Makarna ve şeker için ödediği ücret eşittir.

II. Un ve tuz için ödediği ücret eşittir.

III. Yağ için ödediği ücret, diğer ürünlerin her biri için ödediği ücretten azdır.

Marketten 5 şişe yağ alan Cengiz bey bu ürünler için toplam en az kaç TL’lik harcama yapmıştır?

A) 1150 B) 1244 C) 1350 D) 1426

ÖRNEK
TEST 3 
Soru 3

Sayfa 11 ÖDEV

8. SINIF 
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