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MD-2004-IV.4. Ücret. Bir iﬂçi sizin için yedi
gün boyunca çal›ﬂacak, siz de ona ücret olarak her
gün bir külçe alt›n›n yedide birini vereceksiniz. Külçeyi sadece iki yerinden k›rarak bunu nas›l yapabilirsiniz?
MD-2004-IV.4. Çikolata. 10 × 20 boyutunda,
yani 200 küçük parçadan oluﬂmuﬂ bir çikolata tabakan›z var. En az kaç k›r›ﬂta bu tabakay› 200 parçaya ay›rabilirsiniz?
MD-2004-IV.3. Ev Büyütme. Bu kare evin sahibi evinin büyüklü¤ünü iki kat›na ç›karmak istiyor,
ama evinin kare kalmas›n› istiyor. Görüldü¤ü gibi
dört a¤aç çevreliyor evi. Evsahibi ne
a¤açlar› kesmek ne de evin kat say›s›n›
de¤iﬂtirmek istiyor. ‹stedi¤i büyütmeyi
nas›l gerçekleﬂtirir?

MD-2004-IV.2. Pasta.
Geçen seferki sorunun ayn›s›
ama de¤iﬂik: Aﬂa¤›daki pastay›, dört çocuk aras›nda
eﬂit olarak bölmeniz gerekiyor. Tabii parçalar›n ﬂekli ayn› olmal›, yoksa çocuklar birbirini k›skanacakt›r. Bunu nas›l yapars›n›z? Ya çocuklar m›zm›zlan›p
parçalar›n ﬂeklinin pastan›nkiyle
ayn› olmas›n› isterse?
MD-2004-IV.1. Aliye Ana’n›n Çiftli¤i. Aliye
Ana’n›n bir çiftli¤i varm›ﬂ. Çiftli¤inde inekleri ve koyunlar› varm›ﬂ. Her koyun gördü¤ü inek kadar koyun görüyorsa ve her inek
gördü¤ü inek say›s›n›n iki kat›
kadar koyun görüyorsa, Aliye
Ana’n›n çiftli¤inde kaç inek kaç
koyun varm›ﬂ?

Bir sonraki harfi tahmin eden sivri ak›ll› ç›kar m› aran›zdan acaba? BSHTESAÇMA__
Yan›t: A! Harfler sorunun sözcüklerinin ilk harfleri!
Do¤ru Yan›tlar: ‹hsan Yücel, Melike ve Zarife Dönmez.
GEÇEN SAYININ YANITLARI
MD-2004-III.1. Ali Baba. Ali Baba’n›n bir çiftli¤i varm›ﬂ. Çiftli¤inde inekleri, koyunlar› ve tavuklar› varm›ﬂ. Hayvanlar›n›n ikisi d›ﬂ›nda hepsi
inek, ikisi d›ﬂ›nda hepsi koyun, ikisi d›ﬂ›nda hepsi
tavuk. Ali Baba’n›n çiftli¤inde kaç hayvan varm›ﬂ?
Yan›t: Bir inek, bir koyun ve bir tavuk! Do¤ru
Yan›tlar: Sezai Y›ld›r›m, ‹hsan Yücel, Melike ve
Zarife Dönmez, Meryem Erdal.
MD-2004-III.2. Pasta. Aﬂa¤›daki pastay›, dört
çocuk aras›nda eﬂit olarak bölmeniz gerekiyor. Tabii parçalar›n ﬂekli ayn› olmal›, yoksa
çocuklar birbirini k›skanacakt›r. Bunu nas›l
yapars›n›z? Ya çocuklar m›zm›zlan›p parçalar›n ﬂeklinin orijinal pastan›nkiyle ayn› olmas›n› isterlerse?
Yan›t: Noktal› çizgilerden. Do¤ru Yan›tlar:
‹hsan Yücel, Melike ve Zarife Dönmez, Meryem
Erdal.

MD-2004-III.3. Eyvah! Adam›n biri sa¤a sola
sapmadan dosdo¤ru ormana gidiyor. Ormana vard›¤›nda ölecek. Adam bunu biliyor ama yapacak
bir ﬂeyi yok. Adam›n s›rt›nda ne var?
Yan›t: Aç›lmayan paraﬂütü!
MD-2004-III.4. Elmalar. Bir sand›ktaki 6 elmay› 6 çocuk aras›nda eﬂit olarak paylaﬂt›racaks›n›z ama elmalardan biri sand›kta kalacak...
Yan›t: Bir çocu¤a elmay› sand›kla beraber verirsiniz! Do¤ru Yan›tlar: Sezai Y›ld›r›m, Melike ve
Zarife Dönmez.
MD-2004-III.5. Dokuz Nokta. Yandaki dokuz
noktay›, elinizi kald›rmadan ve dört düz
çizgiyle birbirine ba¤layabilir misiniz?
Yan›t: Elbette! Do¤ru Yan›tlar: ‹hsan Yücel, Melike ve Zarife Dönmez,
Meryem Erdal. ♣
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