
İNTERAKTİF EĞİTİM 

www.testimiz.net  

SAYI ÖRÜNTÜLERİ 1 
FAZLASINI BULMA 

Örnek : 12-17-22-27- ……. örüntüsünü devam ettiren kuralı ve sıradaki sayıyı bulunuz. 
Çözüm: 12-17-22-27- …32….        17-12=5      22-17=5     27-22=5 
Kural: 5 fazlası 
1. 10-15-20-25- ….. örüntüsünün kuralını 

yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………   
Sayı  : ……………………………   

2. 30-35-40- …..-50 örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………   
Sayı  : ……………………………   

3. 43-48-53-58 ….. örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………   
Sayı  : ……………………………   

4. 67-72-77- …..-87 örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………   
Sayı  : ……………………………   

5. 12-14-16-18- ….. örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………   
Sayı  : ……………………………   

6. 36-38-40-42- ….. örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………                       
Sayı  : ……………………………   

7. 53-55-57-59- ….. örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………                      
Sayı  : ……………………………   

8. 70-72-74- …..-78 örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………Sayı  : 
9. 18-21-24-27- ….. örüntüsünün kuralını 

yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : 
Sayı  : 

10. 12-15-18- …..-24 örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : 
Sayı  : 

11. 11-14-17-20- ….. örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : 
Sayı  : 

12. 10-13-16- …..-22 örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : 
Sayı  : 

13. 12-16-20-24- ….. örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………  Sayı  : 
14. 28-32-36- …..-44 örüntüsünün kuralını 

yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………  Sayı  : 
15. 15-19-23- …..-31 örüntüsünün kuralını 

yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : …………………………… Sayı  : 
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EKSİĞİNİ BULMA 
 Örnek: 32-27-22-….. – 12 örüntüsünü devam ettiren kuralı ve sıradaki sayıyı bulunuz. 
 Çözüm: 32-27=5  27-22= 5  5 eksiği kuralı.   22-5=17’dir. 
        Kural: 5 eksiği 
1. 25-20-15-10- …..    örüntüsünün kuralını 

yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………   
Sayı  : ……………………………   

2. 50-45-40-……-30 örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………   
Sayı  : ……………………………   

3. 58-53-48-43- …..   örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………   
Sayı  : ……………………………   

4. 87-82-77- ….. -67 örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………   
Sayı  : ……………………………   

5. 18-16-14-12- …..      örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………   
Sayı  : ……………………………   

6. 42-40-38-36- …..  örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………                       
Sayı  : ……………………………   

7. 59-57-55-53- ….. örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………                      
Sayı  : ……………………………   

8. 78-…....-74- 72-70 örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………Sayı  : 
9. 27-24-21-18- ….. örüntüsünün kuralını 

yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : 
Sayı  : 

10. 24-21-18- …..-12 örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : 
Sayı  : 

11. 20-17-14-11- ….. örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : 
Sayı  : 

12. 22-19-16- …..-10 örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : 
Sayı  : 

13. 24—20-16-12- …..  örüntüsünün kuralını 
yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………  Sayı  : 
14. 44-40-36- …..-28 örüntüsünün kuralını 

yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : ……………………………  Sayı  : 
15. 31-27-23- …..-15 örüntüsünün kuralını 

yazarak boş bırakılan yere gelecek sayıyı 
yazınız. 

Kural : …………………………… Sayı  : 
 


