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1. 80 ile 60 sayılarını bölebilecek en büyük 
sayı kaçtır? 

2. 40 ile 70 sayılarını böldüğünde 10 kalanı-
nı veren en büyük sayı kaçtır? 

3. 63 sayısını böldüğünde 3, 97 sayısını 
böldüğünde 7 kalanını veren en büyük 
sayı kaçtır? 

4. Bir dikdörtgen bahçenin kenarlarına ve 
köşelerine gelecek şekilde eşit aralıklarla 
ağaçlar dikilecektir. 

 100 metre

60
 m

et
re

a. İki ağaç arasındaki mesafe en fazla kaç 
metre olmalıdır? 

b. Buna göre bu iş için en az kaç tane ağaç 
gerekir?

ÖRNEK: ÇÖZÜM: 

Bir bahçenin etrafına ağaç dikme, iki farklı ürünü eşit kapasiteli parçalara ayırma, bir otele gelen 
kafilelerinin kalacağı oda kapasitesi sorularında Ebob kullanılır. Ebob problemlerinde dikkat ede-
ceğimiz ölçü verilenin büyük, istenenin küçük olmasıdır.

Çevre
İki ağaç arasındaki mesafe

Ağaç sayısı =

2 x (50+30)
10

= 16

30 m x 50 m ebatlarındaki dikdörtgen bahçe-
nin kenarlarına ve köşelerine eşit aralıklarla 
ağaçlar dikilecektir. 

Bu iş için en az kaç tane ağaç gerekir?

Dikdörtgen bahçeye 
ağaç dikme soruların-
da kısa ve uzun kenarın 
EBOB’u iki ağaç arasın-
daki en büyük mesafeyi 
verir. İki ağaç arasındaki 
mesafe; 

(30, 50)ebob = 10 metre

10 metre

ÇARPANLAR VE KATLAR

50 metre

30 m
etre
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5. 

100 cm

80 cm

80 cm ve 100 cm uzunluğundaki iki tahta 
eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. 

Buna göre bu işin sonunda en az kaç 
parça elde edilir? 

6. Bir otele 60 İngiliz ve 75 İspanyol turist aynı 
anda gelmiştir. Bu turistlerden başka otelde 
kalacak müşteri yoktur. Oteldeki odalar eşit 
kapasitelidir ve her odada aynı milletten ki-
şiler kalmaktadır.

Buna göre bu oteldeki oda kapasitesi en 
fazla kaç kişiliktir? 

7.  

80 litre 90 litre

Su Sıvı yağ

80 litrelik bidondaki su ve 90 litrelik bidonda-
ki sıvı yağ eşit hacimdeki şişelere birbirine 
karıştırılmadan konulacaktır. 

Buna göre bu iş için en az kaç tane şişe 
gereklidir? 

8.  

60 cm

90 cm

Mavi bölgenin yüksekliği 90 cm ve yeşil böl-
genin yüksekliği 60 cm’dir. Bu iki bölgedeki 
merdivenlerin yükseklikleri eşittir. 

Buna göre merdivenlerden birinin yük-
sekliği en fazla kaç cm’dir?

9. 

Un

90 kg 80 kg 100 kg

Şeker Pirinç

90 kg un, 80 kg şeker ve 100 kg pirinç eşit 
kapasiteli torbalara birbirine karıştırılmadan 
konulacaktır. 

Buna göre torbalardan birinin kapasitesi 
kaç kilogramdır? 

10. Mavi gömlek giyen 150 kişi ve beyaz gömlek 
giyen 130 kişi gruplara ayrılacaktır. Grupla-
rın kapasileri eşittir. Her gruptaki kişilerin 
gömleklerinin rengi aynıdır.

Buna göre en az kaç grup oluşturulabilir?

EBOB PROBLEMLERİ

ÇARPANLAR VE KATLAR
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1.  
110 m

90 m

Kısa kenarı 90 m ve uzun kenarı 110 m olan 
dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenar-
larına ve köşelerine eşit aralıklarla ağaçlar 
dikilecektir. 

Buna göre bu iş için en az kaç ağaç ge-
reklidir? 

A) 20 B) 24 C) 40 D) 48

2. 45 ile 75 sayılarını aynı anda bölen en 
büyük doğal sayı nedir? 

A) 5 B) 15 C) 25 D) 30

3.   250 cm

225 cm

Mavi ve pembe şeritler eşit uzunlukta par-
çalara ayrılmıştır. 

Buna göre bu işin sonunda en az kaç 
parça elde edilmiştir? 

A) 15 B) 16 C) 18 D) 19

4.  90   A

0

115  A

0

Bir A sayısı 90 ve 115’i kalansız bölünmek-
tedir. 

Buna göre A doğal sayısı kaç farklı değer 
alır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

5.  

Zeytinyağı Ayçiçek

Yağı

25 L 20 L

25 litre zeytinyağı ve 20 litrelik ayçiçek yağı 
eşit hacimli şişelere birbirine karıştırılmadan 
konulmuştur. 

Buna göre bir şişenin hacmi en fazla kaç 
litredir? 

A) 15 B) 10 C) 8 D) 5

6.  

960 gr 720 gr

Yukarıda verilen yaş pastalar birbirlerine 
karıştırılmadan eşit kütlelerde parçalara ay-
rılacaktır.

Buna göre toplam kaç parça elde edilir?

A) 7 B) 10 C) 12 D) 15

6.
TESTEBOB PROBLEMLERİ

ÇARPANLAR VE KATLAR
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7.     

Un

30 kg 40 kg

Şeker

30 kg un ve 40 kg şeker birbirine karıştırıl-
madan eşit kapasiteli torbalara konulacaktır.

Bu iş için en az kaç tane torba gereklidir? 

A) 5 B) 7 C) 10 D) 12

8. 82 sayısını böldüğünde 2, 77 sayısını 
böldüğünde 17 kalanını veren en büyük 
doğal sayı kaçtır? 

A) 18 B) 20 C) 30 D) 40

9. 

24
0 

cm

18
0 

cm

240 cm ve 
180 cm 
uzunluğun-
daki iki 
merdivenin 
basamak 
yüksekliği 
eşittir. 

Basamak yükseklikleri 30 cm’den az ise 
en fazla kaç cm’dir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 24

10.  

180 cm

160 cm

160 cm ve 180 cm uzunluğundaki iki kalas 
eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. 

Buna göre bu iş için en az kaç tane kes-
me işlemi yapılmalıdır? 

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18

11. 
100 110 120 130 140 150

Şahin yukarıda verilen balonlardan iki tane-
sini seçecektir. 

Buna göre Şahin’in seçeceği balonların 
üzerindeki sayıların en büyük ortak böle-
ni en fazla kaç olabilir? 

A) 10 B) 20 C) 30 D) 50

12. Reyhan 900 cm’lik yolda, Neva 650 cm’lik 
yolda yürümüştür. Reyhan ve Neva’nın 
adım uzunlukları eşittir.

Reyhan ve Neva bu iki yolda tam adımlar 
atarak yürüdüklerine göre bir adım uzun-
lukları kaç cm’dir?

A) 20 B) 50 C) 75 D) 130

6.
TESTEBOB PROBLEMLERİ

ÇARPANLAR VE KATLAR



6.TEST CEVAP ANAHTARI
1- C       2- B       3- D       4- B       5- D      6- A       7- B       8- B

9- C      10- A      11- D    12- B        


