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HAREKET PROBLEMLERİ SORULARI 

1) Bir otomobil 120 km/sa hızla 6 saatte aldığı yolu

90 km/sa hızla kaç saatte alır? 

A) 6      B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

 

2) A şehrinden B şehrine 10 saatte giden bir araç, 

geri dönerken hızını 30 km/sa artırarak 7 saatte

A şehrine varmıştır. Buna göre A şehri ile B şehri

arasındaki mesafe kaç km dir?

A) 600  B) 700 C) 750 D) 800 E) 850

 

3) A şehrinden aynı anda yola çıkan 2 aracın hızları

80 km/sa ve 50 km/sa olup B şehrine varacaklar-

dır. Hızlı olan araç B şehrine 6 saat önce vardığı-

na göre  A şehri ile B şehri arasındaki uzaklık kaç 

km dir?

A) 600 B) 700 C) 800 D) 900 E) 1000

 

4) Bir araç iki şehir arasında yol gidip gelmiştir. Gi-

derken 72 km/sa hız kullanan bu araç hiç bekle-

meden dönüş yapmıştır. Dönerken kullanılan 

hız 60 km/sa olup toplam yolculuk 11 saat sür-

müştür. Buna göre iki şehir arasındaki mesafe

kaç km dir?

A) 200 B) 220 C) 250 D) 300 E) 360

 

5) Bir araç 300 km lik bir yolun bir kısmını 50 km/sa

hızla, bir kısmını ise 30 km/sa hızla gidip; bu yol-

culuğu 8 saatte tamamlıyor. Buna göre bu araç

50 km/sa hızla kaç km yol gitmiştir?

A) 100  B) 120 C) 140 D) 150 E) 180

 

6) Hızları 90 km/sa ve 60 km/sa olan iki araç 450 km 

lik bir yolu alacaklardır. Hızlı olan araç yolu bitirdi-

ğinde yavaş olan aracın daha kaç km yolu vardır? 

A) 150 B) 200 C) 250 D) 300 E) 350

 

7) Hızı bilinmeyen bir araç ile hızı 60 km/sa olan bir

araç aynı noktadan ters yönlerde hareket etme-

ye başlıyor. 5 saat sonra aralarındaki mesafe 700

km olduğuna göre hızı bilinmeyen aracın hızı kaç

km/sa dır?

A) 80   B) 100 C) 120 D) 180 E) 200

 

8) Fatih,  gideceği bir yolun yarısını yürüyerek gittik-

ten sonra diğer yarısını hızını 2 katına çıkararak 

koşarak tamamlamıştır. Tüm yolu 2 saatte ta-

mamlayan Fatih, tüm yolu yürüyerek gitseydi

kaç saatte yolculuğu tamamlardı? 

7 8
A) 2,5 B) C) D) 3 E) 3,5

3 3
 

 

Hızları 50 km/sa ve 70km/sa olan iki araç aynı an-

da A şehrinden B şehrine gitmek üzere doğru yo-

la çıkıyor. B'ye erken varan araç, hiç beklemeden

geri döndüğünde C şehrinde yavaş olan araçla 

karşılaşıyor. İki araç yola çıktıktan 4 saat sonra

karşılaştıklarına göre, A ile B şehirleri arası mesa-

fe kaç km dir?

A) 160 B) 180 C) 200 D) 220 E) 240
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10) Aralarındaki uzaklık 1600 km olan iki şehirden

karşılıklı olarak birbirlerine doğru hareket eden

iki araç 8 saat sonra karşılaşıyorlar. Araçlardan

birinin hızı 70 km/sa olduğuna göre, diğer ara-

cın hızı kaç km/sa dır?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

 

 

Hızları  50 km/sa ve 70 km/sa olan iki araç karşı-

lıklı olarak birbirlerine doğru hareket ediyorlar.

C noktasında karşılaşan bu araçlardan hızlı olan

araç 5 saat sonra A noktasına ulaşıyor. Buna göre

A ve B arası mesafe kaç km dir?

A) 800 B) 840 C) 850 D) 900 E) 960

 

 

Hızları verilen iki tavşan dikdörtgen biçimindeki

bir tarlanın çevresinde B noktasından ters yönler-

de hareket ediyolar. E noktasında bu tavşanlar 

karşılaştığına göre tarlanın çevresi kaç m dir?

A) 1200 B) 1300 C) 1500 D) 1800 E) 2000

 

 

 

 

 

Aralarında 100 km uzaklık bulunan iki araçtan ge-

ride olan aracın hızı 80 km/sa, öndekinin ise 60 

km/sa dır. Buna göre, arkadaki araç kaç saat sonra

öndeki aracı yakalar? 

A) 3       B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

 

 

Şekildeki gibi A noktasından 90 km/sa hızla yola

çıkan araç, 150 km ileride 60 km/sa hızla hareket

eden aracı C noktasında yakalıyor. Buna göre A ile

C arası kaç km dir?

A) 350  B) 450 C) 500 D) 600 E) 650

 

 

15) Aralarında 360 km mesafe bulunan şehirlerden

hareket eden iki araç, birbirlerine doğru hareket

ederlerse 2 saatte karşılaşıyorlar. Şayet, bu iki 

araç aynı yönde hareket ederse hızlı olan araç

yavaş olan aracı 18 saatte yakalıyor. Buna göre

yavaş olan aracın hızı kaç km/sa dır? 

A) 50   B) 60 C) 70 D) 80 E) 100
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16) Durgun sudaki hızı 25 km/sa olan bir deniz mo-

toru, akıntı hızı 5 km/sa olan bir denizde kıyıdan

akıntı yönünde gidecek şekilde hareket ediyor 

ve hiç durmadan başladığı yere geri dönüyor.

Tüm yolculuğu 5 saat süren bu deniz motoru,

denizde kaç km yol gitmiştir? 

A) 60   B) 80 C) 90 D) 100 E) 120

 

 

240 km / sa hızla giden bir yüksek hızlı tren 3 km

'lik bir tüneli 48 saniyede geçtiğine göre bu trenin

boyu kaç metredir?  

A) 200  B) 250 C) 300 D) 350 E) 400

 

 

Çevresi 360 metre olan dairesel bir pistin A nok-

tasından hızları 12 m/dk ve 18 m/dk olan iki araç

zıt yönde harekete başlıyorlar. Bu araçlar ilk defa

kaç dk sonra karşılaşırlar?

A) 9      B) 10 C) 11 D) 12 E) 15

 

 

 

 

 

Çevresi 270 metre olan dairesel bir pistin A nok-

tasından hızları 16 m/dk ve 25 m/dk olan iki araç

aynı yönde harekete başlıyorlar. Buna göre hızlı 

olan araç yavaş olan aracı kaç dakika sonra yaka-

lar?

A) 30    B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

 

20) Bir araç 750 km lik yolun 300 km sini 60 km/sa

hızla, kalan 450 km lik kısmını ise 45 km/sa hız-

la gidiyor. Buna göre bu aracın ortalama hızı 

kaç km/sa dır?

A) 30    B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

 

21) Bir araç 40 km/sa hızla gittiği yolu, 60 km/sa 

hızla geri dönmüştür. Buna göre, bu aracın or-

talama hızı kaç km/sa dır?

A) 42  B) 45 C) 48 D) 50 E) 52

 

22) Boyları eşit olan iki mumdan biri 4 saatte, diğeri

ise 5 saatte erimektedir. Aynı anda ikisi erimeye 

başlarsa kaç saat sonra birinin boyu diğerinin ya-

rısı olur?

10 13 14
A) 3     B) C) 4 D) E) 

3 3 3
 

23) Saat 13:20 te akrep ile yelkovan arasındaki açı

kaç derecedir?

A) 50   B) 60 C) 70 D) 80 E) 90
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