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MD-2005-I.1. Yumurta Olay›.
Adam›n biri her biri 2 YTL’den bir
düzine yumurta sat›n al›yor. Adam›n
sat›n ald›¤› yumurta say›s›n› bulun.
MD-2005-I.2. Mum Olay›. Do¤umgünü pastas›nda 9 mum var. 3’ü söndü. Kaç mum kald›?
MD-2005-I.3
Teyzemin
Kedileri Olay›. Teyzemin bir sürü kedisi var. Kaç kedisi oldu¤u soruldu¤unda hep ﬂu yan›t›
verir: “Kedilerimin say›s›n›n
beﬂte dördü, art› bir kedinin
beﬂte dördü kadar kedim var.”
Ayﬂe teyzenin kaç kedisi var?
MD-2005-I.4. Ben Nerde
Oturuyorum? 11 evi olan bir
sokakta oturuyorum. Soka¤›n
karﬂ›s›nda ›rmak var. Irma¤a
bak›p da sa¤›mdaki ev say›s›yla
solumdaki ev say›s›n› çarpt›¤›m
zaman, sol komﬂumun ayn› iﬂlemi yapt›¤›nda elde etti¤i say›dan beﬂ fazlas›n› elde ediyorum. Bizim sokakta soldan kaç›nc› evde oturuyorum?
MD-2005-I.5. Ne Biliim
Ben! E¤er 6 erkek ö¤renci 6 haftada 6 defter dolduruyorsa ve 4
k›z ö¤renci 4 haftada 4 defter
dolduruyorsa, 12 k›z ve 12 erkek ö¤rencisi olan bir s›n›f 12
haftada kaç defter doldurur?
MD-2005-I.6. Kesmeden Yar›m Tavuk. Bir adam tavukçuya
girer ve “bu tavuklar›n yar›s›n› ve
bir de ayr›ca yar›m tavuk istiyorum,” der. Sonra ikinci bir adam

daha girer tavukçuya. O da
ayn› ﬂeyi söyler. Arkas›ndan
üçüncü bir adam daha girer, o da ayn› ﬂeyi söyler.
Tavukçu üç adam›n dediklerini yerine getirir ama
sonunda da hiç tavu¤u kalmaz, üstelik adamlar›n
dediklerini hiç tavuk kesmeden yerine getirmiﬂtir.
Tavukçunun baﬂlang›çta kaç tavu¤u vard›?
♠
GEÇEN SAYININ YANITLARI
MD-2004-IV.1. 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?
Yan›t: Külçeyi 4/7, 2/7 ve
1/7’lik parçalara böleriz. Bunlara 1, 2 ve 4 diyelim.
Bu, toplam iki k›r›ﬂta yap›labilir. ‹lk gün iﬂçiye 1’i
veririz. Ertesi gün 2’yi verir, 1’i geri al›r›z. Üçüncü
gün 1’i geri veririz. ‹ﬂcinin elinde 1 ve 2 oldu¤undan toplam külçenin 3/7’sini alm›ﬂ olur. Dördüncü
gün ise adam›n elindeki bütün parçalar› geri al›p
4’ü veririz, ertesi gün 1’i de veririz. Alt›nc› güne
geldik. Adam›n elindeki 1’i al›p 2’yi veririz. Son
gün de elimizdeki son parçay›, yani 1’i veririz.
Do¤ru Yan›tlar: Onur Çevik, Zarife ve Melike
Dönmez, Onur Varol, Tacettin Yüce, Arden Dertat, Nejdet Paran.
MD-2004-IV.2. 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? (Tabakalar› üstüste koyup
k›rmak imkâns›z, çok sertler.)
Yan›t: Her k›r›ﬂta parça say›s› bir artar. Tek
bir parçadan baﬂl›yoruz. Birinci k›r›ﬂta iki, ikinci
k›r›ﬂta üç, üçüncü k›r›ﬂta dört parçam›z olur. Dolay›s›yla n parçal›k bir tabaka elde etmek için n −
1 k›r›ﬂ yap›lmal›d›r. 200 parça elde etmek için de
199 k›r›ﬂ yap›lmal›d›r.
Do¤ru Yan›tlar: Ahmet Okkol, Tacettin Yüce.
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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?
Yan›t: ﬁekildeki gibi büyütürse, ev hâlâ kare kalm›ﬂ olur, a¤açlar kesilmek zorunda kalmaz ve
alan ikiye katlan›r. Diyelim ki evin
ilk halinde duvarlar›n uzunlu¤u
birer birim. O zaman evin alan›
bir birim kare olur. ﬁekildeki gibi büyütürsek, her
duvar √2 uzunlu¤unda olur, dolay›s›yla alan da
bunun karesi, yani 2 birim kare olur.
Do¤ru Yan›tlar: Bernay Duzlu, Hatice Güzel,
Onur Varol, Feyza Tanberk, Serdar Emgino¤lu, Deniz Güço¤lu, Umut Harmanc›o¤lu, Arden Dertat,
Alper Çay.
MD-2004-IV.4. Pasta.
Yandaki 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?
Yan›t: Yandaki ﬂekildeki gibi böleriz.
Do¤ru Yan›tlar: Ahmet
Okkol, Ali Ergen, Selin Cömertpay, Gürkan ﬁafak, Zarife ve Melike Dönmez,
Serdar Engino¤lu, Utku Ayaz, Arden Dertat, Deniz
Güço¤lu, Alper Çay, ﬁahin Yanl›k.

inek say›s›n›n iki kat› kadar koyun görüyorsa, inek
de kendini göremedi¤ine göre k = 2(i − 1) eﬂitli¤i
de do¤rudur. i’yi ikinci eﬂitlikte yerine koyarsak,
k = 2(i − 1) = 2((k − 1) − 1) = 2(k − 2) = 2k − 4
elde ederiz. Yani k = 4. Dolay›s›yla i = 3.
Do¤ru Yan›tlar: Ali Dönmez, Havva Balaban,
Özge ﬁimﬂek, Gülben Polat, Ahmet Okkol, Cem
Beytekin, Abdullah Nuri Somuncuo¤lu, Feyza Yusuf, Ali Ergen, Hatice Güzel, Gürkan ﬁafak, Zarife
ve Melike Dönmez, Onur Varol, Fatih Harikanl›,
Deniz Güço¤lu, nur_tw13, Utku Ayaz, Tacettin Yüce, Arden Dertat, Nurhan (freedom03055), Alper
Çay, ﬁahin Yanl›k, Osman Ars›n, Özkan Gökdere. ♠

MD-2004-IV.5. 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?
Yan›t: Her koyun gördü¤ü inek say›s› kadar
koyun görüyorsa, o koyun kendini görmedi¤ine
göre koyun say›s› inek say›s›ndan bir fazlad›r. Yani koyun say›s›na k, inek say›s›na da i diyecek olursak, i = k − 1 elde ederiz. Ama her inek gördü¤ü
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