
1) Mine  şekerlerini sekizerli ve onikişerli   gruplara  ayırabilmektedir. Buna  göre  Mine’nin  en az
kaç şekeri  vardır?

2) İzmit otogarından  Ankara’ya  iki farklı   firmanın 8 satte  bir ve 12  saatte  bir  seferi   vardır.  Pa-
zartesi   günü  19:00  da  birlikte  hareket  eden   farklı   firma  otobüsleri   tekrar hangi  gün saat 
kaçta   birlikte  hareket  eder?

3) İki   doktor   sırayla   8  günde  ve  12   günde bir  nöbet  tutmaktadır. İki  doktor   birlikte  nöbet
tuttuktan kaç  gün  sonra  tekrar  birlikte   nöbet  tutarlar?

4) Kenar  uzunlukları  8  cm ve 12   cm olan   dikdörtgenlerden kaç  tanesi kenarlarından  yan
yana  getirelerek bir  kare  elde  edilir?

5) Bir  sınıfataki  öğrenciler  sekizerli  ve on ikseşerli  gruplar   oluşturabilmektedir. Buna  göre
sınıftaki öğrenci  sayısı   en az kaçtır?
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6) 8  cm ve  12   cm uzunluğundaki metal   çubuklar  aşağıdaki  başlangıç  noktaları   aynı   hiza-
da  oalcak  şekilde uç uca  eklenmektetedir.  Çubukların  diğer  uçları   aynı  hizaya  gelene  kadar 
kaç adet metal  çubuk  kullanılır?

7) Birbirini çeviren iki  dişli çarktan birinde 8   diş diğerinde 12   diş  bulunmaktadır.Bu çarklar  bir-
likte  dönmeye   başladıktan sonra  tekrar  aynı konuma  gelene  kadar  8   dişli  çark  kaç   dönüş  
yapar.?

8) Bir  dairesel   pistte    iki  yarışmacıdan biri   8   dakikada   diğeri  12   dakikada  yarışı  tamam-
lamaktadırlar. Birlikte yarışıa  başlayan  yarışmacılar tekrar   bitiş    çizgisizinde  tekrar  bir araya  
gelene kadar  yarışamcılar  yarış   pisti   etrafında   toplam kaç tur  atmış   olurlar?

9) 
A A ve  
8 12

 sayıları  birer  doğal sayı  olduğuna  göre   A’nın alabileceği   en küçük   doğal sayı   

değeri   kaçtır?

10) Bir çiçeçi  çiçekleri  sekizerli   ve onikişerli   ayırdığında  her seferinde 2   çiçeği  artmaktadır.
Bu   çiçekçinin  en az  kaç çiçeği  vardır?



11) 8  ve 12   sayılarına   bölündüğünde  2   kalanını  veren 100  den küçük   en büyük   sayı   kaç-
tır?

13) 8  ve 12   sayılarına  bölündüğünde  2  kalanını  veren 150’den büyük   en küçük sayı   kaçtır?

14) 1 ile 100   arasında  8  ve 12 ‘nin katı  olan  kaç sayı   vardır?

15) Ahmet  Hoca  grup  sayfasını 8   dakikada  bir  Sinan  Hoca  12   dakikada  bir  kontrol etmek-
tedir.  İkisi birlikte  ilk kez 08:00  da  sayfayı kontrol   ettiklerine   göre   ikisinin   birlikte   sayfayı   
kontrol edeceği   4  farklı  saati  yazınız.



16) 8   ve 12  sayılarını  bölebilen  en  büyük  sayı kaçtır?

17) Bir  baklal  8  kg   pirinç  ile 12   kg  bulguru   birbirine  karıştırmadan aynı  ağırlıkta oalcak  şe-
kilde poşetlemek  istiyor. Buna   göre  en az  kaç  poşet  gerekir?

18) 8 cm ve 12  cm uzunluğundaki  iki   tel  eşit  uzunlukta  parçalara  ayrılacaktır. Buna  göre  en
az  kaç parça  elde  edilir?

19) Kenar  uzunlukları  8 cm ve 12  cm olan  dikdörtgen şeklindeki  bir  kağıt eş kareler  şeklinde
makasla  kesilecektir.Buna  göre  en az kaç kare  elde  elde  edilir?

20) 
12 8 ve 
A A

 sayıları  birer  doğal sayı  olduğuna  göre  A’nın alabileceği   en büyük değer  kaçtır?


