
Altı “L”

Altı “L” parçasını bir araya 

getirerek aşağıdaki şekli elde 

ediniz.

Parçalar döndürülebilir ve ters 

çevrilebilir.
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ve 
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2017 

Göz Aldanması

Bu şekilde kullanılan çizgilerin 

hepsinin aynı büyüklükte olmasına 

rağmen orta bölümde olanlar daha 

uzunmuş gibi görülüyor. 

Emrehan Halıcı [ zeka.oyunlari@tubitak.gov.tr

Üç Asal Sayı

Farklı üç adet iki basamaklı asal 

sayımız var.

 Bu üç sayının ortalaması asal 

sayıdır.

 Her sayı çiftinin ortalaması  

asal sayıdır.

Bu üç sayıyı bulunuz.

On İki Sayı

1’den 12’ye kadar olan on iki 

sayıdan rastgele seçilen beşi size, 

kalan yedisi ise arkadaşınıza 

veriliyor.

Sizde bulunan çift sayı adedinin, 

arkadaşınızdakinden daha fazla 

olma olasılığı nedir?

Daireler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarıçapları 1 birim olan iki 

daire iki eşit parçaya bölünerek 

şekildeki büyük daire içine 

yerleştirilmiştir. Büyük dairenin 

alanı nedir?
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Kartların Sırası

Size ve arkadaşınıza her birinde 

1’den N’ye kadar numaraların 

yazıldığı N adet kart veriliyor. 

Bu kartlardan altısını rastgele 

seçeceksiniz. Arkadaşınızla 

daha önceden belirlediğiniz 

“mükemmel kodlama” sistemine 

göre kartlardan birini seçip diğer 

beşini arkadaşınıza ileteceksiniz. 

Arkadaşınız bu beş kartın sadece 

numaralarını ve sıralanışlarını 

inceleyerek sizin seçtiğiniz kartı 

bilecek.

N’nin değeri en fazla ne olabilir?

Gruplar

Parantezler içinde verilmiş olan 

on altı sayıdan dördünü seçerek 

öyle bir grup oluşturun ki, gruptaki 

sayıların birler, onlar, yüzler 

ve binler basamakları dikkate 

alındığında her basamakta ya aynı 

ya da farklı bir rakam bulunsun. 

Koyunlar

Çobanlık yapan üç kardeş 

babalarından kalan koyunları 

paylaşacaktır. Kardeşlerden biri 

7:6:5 biçiminde bir paylaşım önerir. 

Diğer bir kardeş ise buna itiraz 

ederek paylaşımın 9:8:7 biçiminde 

olmasını ister. Çünkü ilk paylaşım 

yerine ikinci paylaşım gerçekleşirse 

kendisine düşen koyun sayısı 2 

artacaktır. Toplam koyun sayısını 

bulunuz.

Örnek:

Zekâ Oyunları

Bilim ve Teknik  Mart 2017 
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Eksik Harfler

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat yönünde ya da ters yönde 

okunduğunda bir sözcük elde 

etmek üzere eksik harfleri 

tamamlayınız.

Masalar

En az 2x2 büyüklüğünde olan kare 

ya da dikdörtgen şeklindeki masaları, 

şekildeki tabloya birbirlerine 

çaprazdan da olsa değmeyecek 

şekilde yerleştiriniz. Tablonun 

sağında ve altında bulunan sayılar o 

satırda veya sütunda bulunan masa 

parçası sayısını gösteriyor.

Yirmi Dokuz Harf
FIRKATEYN

İki Piyon
1319/3518
32 taşın içinden 5 taş C(32, 5) = 201.376 
farklı şekilde seçilebilir (C kombinasyon 
işlemi). Hiç piyon olmadan C(16, 5) = 
4368 farklı seçim yapılabilir. Yani en az 
bir piyonun olduğu C(32, 5) - C(16, 5) = 
197.008 olası seçim vardır.
Hiç beyaz piyon olmayan C(24, 5) = 
42.504, tam olarak bir beyaz piyon olan 
C(24, 4) × C(8, 1) = 85.008 farklı seçim 
olduğu için en az iki beyaz piyon olan 
C(32, 5) - C(24, 5) - C(24, 4) × C(8, 1) = 
73.864 olası seçim vardır.
Seçilen taşların en az ikisinin beyaz 
piyon olma olasılığı 73.864/197.008 = 
1319/3518’dir.

Kareleri Boya
Birinci tabloda üstten 1 kare mavi, 
ikinci tabloda alttan 2 kare beyaz, 
üçüncü tabloda üstten 3 kare mavi, 
dördüncü tabloda alttan 4 kare beyaz, 
…, dokuzuncu tabloda 9 kare mavi.

Daireler

Yıldız

Rakamlar
92.837.465

Dijital Saat
96 kez tekrar eder.
Yansıması aynı olan rakamlar 0, 1, 3 ve 
8’dir. Saat göstergesinin ilk basamağı 
2 rakam (0, 1), ikinci basamağı ise 
4 rakam (0, 1, 3, 8) olabilir. Dakika 
göstergesinin ilk basamağı 3 rakam (0, 
1, 3), ikinci basamağı ise 4 rakam (0, 
1, 3, 8) olabilir. Bu dört sayı çarpılarak 
sonuç bulunur: 2x4x3x4 = 96

Altı “L”

Beşgen ve Kare
A açısı 144 derecedir.

 

Beşgenin ve karenin kesişim alanı 
olan beyaz dörtgenin açıları B, C, D, 
E olsun.   
B+C+D+E = 360  
B = 90
D = 108 (düzgün beşgenin iç açısı)
E = 108-90 = 18     
90+C+108+18 = 360
← C = 144     
A ve C açıları eşit olduğu için A = 144

Geçen Sayının Çözümleri
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