
Question 1 

Which of the following is an even number? 

A. 587 
B. 634 
C. 61 
D. 333 
E. 325 

Soru 1 

Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? 

A. 587 
B. 634 
C. 61 
D. 333 
E. 325  



Question 2 

6 + 15 is the same as ___ + 4. 

A. 15 
B. 17 
C. 5 
D. 16 
E. 18 

Soru 2 

6 + 15 = ___ + 4 

ise boşluğa hangi sayı gelmelidir? 

A. 15 
B. 17 
C. 5 
D. 16 
E. 18  



Question 3 

Which card below has the greatest value? 

     

A B C D E 

Soru 3 

Aşağıdaki kartlardan hangisi en büyük değere sahiptir? 

     

A B C D E 

  

21 ones 2 tens and 
8 ones 2 tens 2 tens and 

5 ones 25 ones 

21 birlik 2 onluk ve 
8 birlik 2 onluk 2 onluk ve 

5 birlik 25 birlik 



Question 4 

If ∆×	7	=	21, what is the value of (∆+10)? 

A. 3 
B. 13 
C. 10 
D. 21 
E. 17 

Soru 4 

Eğer ∆×	7	=	21 ise  (∆+10) değeri kaçtır? 

A. 3 
B. 13 
C. 10 
D. 21 
E. 17 

  



Question 5 

Calculate 9	 + 	8	 + 	7	 + 	6	 + 	5	 + 	4	 + 	3	 + 	2	 + 	1. 

A. 45 
B. 49 
C. 40 
D. 50 
E. 30 

Soru 5 

Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır? 

9	 + 	8	 + 	7	 + 	6	 + 	5	 + 	4	 + 	3	 + 	2	 + 	1 

A. 45 
B. 49 
C. 40 
D. 50 
E. 30  



Question 6 

Benny wants to put his 13 candies into 4 boxes. How many more candies does 
he need at the least such that each box will have an equal number of candies 
and all his candies will be in the boxes? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

Soru 6 

Bengi 13 şekerini 4 kutuya koymak istiyor. Her kutuda eşit sayıda şeker olması ve 
tüm şekerlerin kutularda olması için en az kaç şekere daha ihtiyacı vardır? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 

  



Question 7 

Yesterday was Monday. Which day of the week will be the day after tomorrow? 

A. Monday 
B. Tuesday 
C. Wednesday 
D. Thursday 
E. Friday 

Soru 7 

Dün Pazartesi’ydi. Buna göre yarından sonraki gün hangi gün olur? 

A. Pazartesi 
B. Salı 
C. Çarşamba 
D. Perşembe 
E. Cuma 

  



Question 8 
Bob and James spent some money on buying gifts. Bob spent $20 less than 
James. If James spent twice as much money as Bob, how much money did 
James spend on gifts? 

A. $20 
B. $30 
C. $40 
D. $60 
E. $100 

Soru 8 
Buğra ve Jale, arkadaşlarına hediye almak için bir miktar para harcıyor. Buğra, 
Jale’den 20 $ daha az harcıyor. Jale, Buğra’nın 2 katı kadar para harcadığına 
göre, Jale hediyeler için ne kadar para harcamıştır? 

A. 20 $ 
B. 30 $ 
C. 40 $ 
D. 60 $ 
E. 100 $  



Question 9 

Amy, Beatrice, Cindy, Dawn and Elena took the same test. Cindy scored more 
than Dawn and more than Elena. Elena scored more than Beatrice. Amy scored 
more than Beatrice. Dawn scored more than Elena. Who got the lowest score 
among the five of them? 

A. Amy 
B. Beatrice 
C. Cindy 
D. Dawn 
E. Elena 

Soru 9 

Ali, Belis, Cihan, Davut ve Ela aynı sınava giriyor. Cihan’ın puanı Davut ve Ela’nın 
puanından daha yüksektir. Ela’nın puanı Belis’ten daha yüksektir. Ali’nin puanı 
Belis’ten daha yüksektir. Davut’un puanı Ela’dan daha yüksektir. Bu beş öğrenci 
içerisinden en düşük puanı alan hangisidir? 

A. Ali 
B. Belis 
C. Cihan 
D. Davut 
E. Ela  



Question 10 
Sally’s teacher asked her to add a number to 8. However, Sally read the number 
wrongly and reversed its digits. For example, she would read 12 as 21. As a 
result, she got a final sum of 39. What should be the sum if Sally read the 
number correctly? 

A. 21 
B. 31 
C. 29 
D. 8 
E. 13 

Soru 10 
Selin'in öğretmeni Selin’den bir sayıya 8 eklemesini istiyor. Ancak Selin sayıyı 
yanlış okuyor ve rakamlarını tersine çeviriyor. (Örneğin, 12 yerine 21) 
Bu şekilde hatalı yaptığı işlemin sonucunu 39 buluyor. Selin sayıyı doğru okumuş 
olsaydı sonucu kaç bulurdu? 

A. 21 
B. 31 
C. 29 
D. 8 
E. 13 

  



Question 11 

Observe the following pattern. What is the missing number? 

 

 

A. 17 
B. 36 
C. 72 
D. 80 
E. 19 

Soru 11 

Aşağıdaki örüntüde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? 

 

A. 17 
B. 36 
C. 72 
D. 80 
E. 19 

  

15

3 4 98

?63

7 865

35

15

3 4 98

?63

7 865

35



Question 12 

How will the following figure look like when looking from the top? 

 

     

A B C D E 

 

Soru 12 

Aşağıdaki şekle yukarıdan bakıldığında hangi seçenekteki gibi görülür? 

 

     

A B C D E 

  



Question 13 

Yong Xin had 8 plates. He placed some pears on the plates according to a 
pattern. The first 5 plates are shown below: 

 

How many pears are there on the 6th plate? 

A. 5 
B. 6 
C. 7 
D. 8 
E. 10 

Soru 13 

Yağmur, armutları tabaklara aşağıdaki gibi diziyor. İlk 5 tabağa dizdiği armutlar 
aşağıda görüldüğü gibidir. Buna göre 6. tabağa kaç armut koymuştur? 

 

A. 5 
B. 6 
C. 7 
D. 8 
E. 10 

 

  



Question 14 

The table below follows a pattern. 

Row Pattern 

1 SIMOC2021 
2 ISMOC0212 
3 IMSOC2120 
4 IMOSC1202 
5 IMOCS2021 
6 SIMOC0212 
… … 

The word ‘SIMOC2021’ appears in the first row for the first time. In which row 
will ‘SIMOC2021’ appear again for the second time?  

A. 12 
B. 20 
C. 21 
D. 24 
E. 7 

Soru 14 

Aşağıdaki tabloda bir örüntü mevcuttur. 

Satır Örüntü 

1 SIMOC2021 
2 ISMOC0212 
3 IMSOC2120 
4 IMOSC1202 
5 IMOCS2021 
6 SIMOC0212 
… … 

‘SIMOC2021’ ilk defa ilk satırda görülmektedir. Bu örüntüde ‘SIMOC2021’ ikinci 
kez hangi satırda görülür?  

A. 12 
B. 20 
C. 21 
D. 24 
E. 7  



Question 15 

Four of the following figures can be drawn without lifting the pen and without 
retracing any lines that have already been drawn. Which of the following figures 
cannot be drawn in the same way? 

     

A B C D E 

Soru 15 

Aşağıdaki şekillerden dördü, kalemi kaldırmadan ve daha önce çizilmiş herhangi 
bir çizgi üzerinden geçmeden çizilebilir. Hangi figür bu şekilde çizilemez? 

     

A B C D E 

 

  



Question 16 

         

 

Soru 16 

         

 

  

𝟓𝟒𝟏 + 𝟐𝟖𝟗 = ? 

𝟓𝟒𝟏 + 𝟐𝟖𝟗 = ? 



Question 17 

How many 2-digit even numbers can be formed with the digits below if each digit 
below can only be used at most once in any number? 

2, 3, 5 

Soru 17 

Aşağıdaki rakamlar ile basamakları birbirinden farklı olan kaç farklı iki basamaklı 
çift sayı oluşturulabilir? 

2, 3, 5 

 

  



Question 18 

Study the picture below.  

 

If = 1 and = 2, then what is the value of 	? 

 

Soru 18 

Aşağıdaki görseldeki meyveler, bulundukları teraziler üzerinde dengede 
durmaktadır. 

 

Eğer = 1 ve = 2 ise 	 kaçtır? 

  



Question 19 

Three workers can clean 6 rooms in one day. How many workers are needed to 
clean 20 rooms in one day? 

Soru 19 

Eşit hızda çalışan 3 işçi, 6 odayı bir günde temizliyor. 20 odayı bir günde 
temizlemek için eşit hızda çalışan kaç işçi daha gerekir? 

  



Question 20 

Three girls, May, April and June, ate some fruits. The fruits were orange, peach 
and apple. Each girl ate only 1 fruit and every girl ate a different fruit. Based on 
the following statements, which girl ate the orange?  

• May ate either the orange or the peach; 
• April only eats fruits with the same number of letters in its name as her 

name; 
• June ate the apple. 

Note: If it is May, leave your answer as 5555. If it is April, leave your answer as 
4444. If it is June, leave your answer as 6666. 

Translation Instructions: use the names of the girls and fruits which have the 
same number of letters as orange (6), peach (5), apple (5), May (3), April (5) 
and June (4). 

Soru 20 

Nil, Arven ve Jale birlikte kayısı, armut ve çilek yiyor. Her çocuk sadece bir meyve 
yiyor ve hepsinin yediği farklı meyvelerdir. Aşağıdaki ifadelere göre hangi çocuk 
kayısı yemiştir? 

• Nil kayısı veya armut yemiştir. 
• Arven kendi ismindeki harf sayısıyla eşit sayıda harfe sahip olan meyveyi 

yemiştir. 
• Jale çilek yemiştir. 

Not: Eğer yanıtınız Nil ise cevaba 5555 yazınız. Eğer Arven ise cevaba 4444 
yazınız. Eğer Jale ise cevaba 6666 yazınız. 

  



Question 21 

Mark has 7 wooden sticks. He can break a wooden stick into three, making 3 
shorter wooden sticks (these are still considered wooden sticks). Mark wants to 
have 13 wooden sticks in total. How many of the 7 wooden sticks must he break 
in this way to get 13 wooden sticks in total? 

Soru 21 

Mert'in 7 ahşap çubuğu vardır. Bir ahşap çubuğu üçe bölerek 3 kısa ahşap çubuk 
elde edebilir. Toplam 13 ahşap çubuk elde etmek için 7 ahşap çubuktan en az kaç 
tanesini bu şekilde kırmalıdır? 

  



Question 22 

There are 2 lights installed on Jimmy’s skateboard: one red light and one blue 
light. The red light flashes every 2 minutes and the blue light flashes every 3 
minutes. If all the lights flash together just now, how many minutes later will 
they flash together again for the first time? 

Soru 22 

Selda’nın kaykayında biri kırmızı, biri mavi olmak üzere iki ışık vardır. Kırmızı ışık 
her 2 dakikada bir ve mavi ışık her 3 dakikada bir yanıyor. Bu iki ışık ilk kez 
birlikte yandıktan kaç dakika sonra ikinci kez yeniden birlikte yanar? 

  



Question 23 

Mary has a jar of candies. There are 2 red candies and 3 blue candies. She takes 
out the candies without looking at their colour. What is the least number of 
candies she must take out so that she will have 2 blue candies? 

Soru 23 

Merve’nin bir kavanoz şekeri vardır. Bu kavanozda 2 kırmızı ve 3 mavi şeker 
vardır. Merve şekerlerin renklerini görmeksizin kavanozdan en az kaç tane şeker 
çıkartırsa, çıkardığı şekerlerden 2 tanesi kesinlikle mavi olur? 

  



Question 24 

After school, Janet needs to exercise at the gym, practise at the dance studio 
and buy some groceries at the supermarket before going home. She does not 
need to complete her tasks in that particular order. Below is a map showing her 
home, school, and the three places she needs to visit. She can only travel on the 
designated paths and the length of each path is shown. What is the least total 
distance she needs to travel (in metres) from her school to her home while 
completing all her tasks? 

 

Soru 24 

Can’ın okuldan eve gitmeden önce spor salonunda egzersiz yapması, dans 
stüdyosunda pratik yapması ve süpermarketten yiyecek alması gerekiyor. 
Yapacaklarını belirli bir sırayla yapması gerekmiyor. 

Aşağıdaki şekilde evini, okulunu ve uğraması gereken üç yeri gösteren bir harita 
vardır. Can’ın yalnızca belirtilen yollar üzerinde yürüyerek, uğraması gereken üç 
yere uğrayarak, okuldan eve gidene kadar en az kaç metre yürümesi gerekir? 

  



Question 25 

Farmer John had some ducks and cows. He had 12 animals in total, and the 
animals had a total of 36 feet. After he sold some ducks and bought some cows, 
he still had 12 animals but the total number of feet increased to 40. How many 
ducks did he sell? 

Soru 25 

Çiftçi Ali'nin ördekleri ve inekleri vardır. Toplamda 12 hayvanı vardır ve 
hayvanların toplam 36 ayağı vardır. Birkaç ördek satıp birkaç inek aldıktan sonra 
hâlâ 12 hayvanı vardır ama toplam ayak sayısı 40'a çıkmıştır. Buna göre Ali kaç 
ördek satmıştır? 

 


