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Problemi
dikkatli oku!

Sadece 
önemli yerlerin

altını çiz.

Gerekliyse
tablo, resim

veya grafik çiz.

Çözdüğün
sorularla

benzerliğini
hatırla.Daha kolay

sayılarla
çözmeyi dene.

Tersten bir 
çözüm dene.

Seçenekleri
gözden geçir!

Denemeler
yap.

Çözümü
değerlendir.

Çözüm yoksa
baştan başla.

Problem 
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Stratejileri
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 Verilen Oranı Kullanma

Bir problemde iki değişkenin oranı verildiğinde değişkenler bir-
biri türünden yazılır. 

Örneğin;

Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 

3
2  olarak verildiğinde;

K
E

3
2

=$
$

olacağından E = 2k ve K = 3k seçilerek sorunun çözümüne de-
vam edilebilir.

Örnek

Ali'nin parasının Veli'nin parasına oranı 9
4  dur. Veli, Ali'ye 250 TL 

verdiğinde ikisinin paraları eşit olmaktadır.

Buna göre, Ali'nin başlangıçtaki parası kaç TL dir?

A) 400  B) 450  C) 500  D) 550  E) 600

Çözüm

Ali'nin parası: A ve Veli'nin parası: V olsun.

V
A

9
4

=$
$

oldugundan A = 4k ve V = 9k olarak belirlenebilir. Veli, Ali'ye 250 TL 
verdiğinde

 A = 4k + 250 TL  V = 9k – 250 TL  olacaktır.

 4k + 250 = 9k – 250 

       500 = 5k 

       100 = k

elde edilir. O halde Ali'nin başlangıçtaki parası 4k = 400 TL ola-
caktır.

Cevap A

 Farklı Tipteki Orantıların Kullanımı

Birden fazla orantı birlikte verildiğinde ortak değişken yardımıyla 
bilinmeyenler birbiri türünden yazılır.

I. 
B
A ve

C
B

3
2

4
5

==  orantısında ortak değişken B olduğundan

 A
B C

B
3
2

4
5

= =$
$

 B sayısı hem 3 hem de 5 in katı olan 15k seçilerek

 B = 15k, A = 10k ve C = 12k elde edilebilir.

II. 5A = 4B ve 3B = 4C orantısında B ortak değişken olduğun-
dan 

 5A = 4B  ve  3B = 4C

 B sayısı hem 5 hem de 4 ün katı olan 20k seçilerek 

 B = 20k, A = 16k ve C = 15k elde edilebilir.

Örnek

A, B ve C maddelerinden oluşan bir karışımdaki madde miktarları 
ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor.

B
A ve

C
B

2
3

5
3

= =  

Bu karışımın toplam ağırlığı 500 gram olduğuna göre, karı-
şımdaki A maddesinin miktarı kaç gramdır?

A) 120  B) 150  C) 180  D) 210  E) 240

Çözüm

Verilen orantıda B sayısı ortak değişken olduğundan

B
A

C
B

2
3

5
3

= =$
$

B sayısı hem 2 nin hem de 3 ün katı olan 6k seçilerek değişkenler 
aynı türden yazılır.

B = 6k, A = 9k ve C = 10k elde edilir.

A + B + C = 500  ¡ 9k + 6k + 10k = 500

       25k = 500 

           k = 20 gram 

olduğundan A = 9k = 180 gram bulunur.
Cevap C

 Doğru ve Ters Orantı

Değişkenler arasında sabit bir degişim oranı var ise bu değiş-
kenler orantılıdır.

I. x ile y sayıları doğru orantılı ise

y
x k=  

 olarak yazılabilir.

II. x ile y sayıları ters orantılı ise

x.y = k
 olarak yazılabilir.

Örnek

Bir aracın durma mesafesi frene basıldığı andaki hızının karesi ile 
doğru orantılıdır. Bu aracın frenine basıldığı anda hızı saatte 60 km 
iken araç 40 metre mesafede durmaktadır.

Buna göre, bu aracın frenine basıldığı anda hızı saatte 90 km 
iken aracın durma mesafesi kaç metredir?

A) 56  B) 64  C) 72  D) 81  E) 90

Çözüm

Aracın frene basıldığı haldeki hızı V, durma mesafesi x olsun.

Bu durumda

 x k
V2 =

olacaktır.

ORAN- ORANTI YARDIMIYLA ÇÖZÜLEBİLEN PROBLEMLER

Konu Anlatım
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Aracın hızı saatte 60 km iken durma mesafesi 40 metre oldugundan

 k
60
40

2 =   elde edilir.

Bu aracın hızı saatte 90 km iken durma mesafesi x ise

.x k x x metrebulunur
90 60

40
60 60

90 90 40
90·

· ·
2 2 ( (= = = =

Cevap E

 Dağıtma - Paylaştırma

Bir bütün belirli sayılarla orantılı olarak dağıtılır ya da paylaştırı-
lırsa parçalar birbiri türünden yazılır.

I. a, b ve c sayıları sırasıyla 3, 4 ve 5 sayıları ile doğru orantılı 
ise

a b c k3 4 5= ==  

 a = 3k, b = 4k ve c = 5k olarak belirlenmelidir.

II. a, b ve c sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 sayıları ile ters orantılı 
ise

2.a = 3.b = 4.c = k

 ,a k b k ve c k
2 3 4= = =  olarak belirlenmelidir.

III. a, b ve c sayıları sırasıyla 2, 3 sayıları ile doğru, 4 ile ters 
orantılı ise

a b kc2 3 4= = =  

 a = 2k, b = 3k ve c k
4=   olarak belirlenmelidir.

Örnek

130 cm

Uzunluğu 130 cm olan şekildeki çubuk 2, 4 ve 7 sayılarıyla doğru 
orantılı  üç parçaya ayrılıyor.

Bu parçalardan en kısa olanın boyu kaç cm dir?

A) 20 B) 30  C) 40  D) 60  E) 70

Çözüm

Bu çubuk uzunlukları 2, 4 ve 7 ile orantılı üç parçaya ayrıldığına 
göre bu parçaların boyları 2k, 4k ve 7k olarak belirlenir.

 2k + 4k + 7k = 130 

             13k = 130 

                 k = 10 cm

bulunur. 

En kısa parçanın boyu 2k = 20 cm elde edilir.

Cevap A

 Ortalamalar

Bir grup sayının aritmetik ortalamasını bulmak için sayıların top-
lamını sayı adedine bölmek gerekir.

Aritmetik Ortalama =
Sayıların Toplamı

Sayı Adedi
n tane sayının geometrik ortalaması bu sayıların çarpımının n. 
dereceden köküne eşittir.

Geometrik Ortalama = · ·· ....x x xxn
n2 31

a ve b sayılarının aritmetik ortalaması a b
2
+  ve geometrik orta-

laması ·a b  dir.

İki sayının aritmetik ve geometrik ortalaması eşit ise bu sayılar 
birbirine eşittir.

Örnek

Ögrenci not sisteminden sınav puanlarını kontrol eden İlayda ek-
randa matematik dersine tıkladığında aşağıdaki görüntü ile kar-
şılaşıyor.

Ders
Sınav Performans

Proje
1 2 3 4 1 2 3 4

Matematik 72 96 76 90 96

Matematik dersinden bir dönemde 3 tane sınav notu ve 2 tane 
performans notu alınacağını bilen İlayda “Projemden de istediğim 
notu alırsam ortalamam 85 düşecek" değerlendirmesini yapıyor.

Buna göre, İlayda'nın matematik projesinden almayı düşün-
düğü not kaçtır?

A) 70  B) 75  C) 80  D) 85  E) 90

Çözüm

Matematik dersinden 3 tane sınav notu ve 2 tane performans notu 
alınacağı bilindiğine göre geriye sadece proje notu kalmıştır. Bu 
notların ortalaması 85 olacağına göre notların toplamı verilen not 
sayısına bölünerek bu değere ulaşılabilir. 

Proje Notu = x olsun

 Ortalama
x

6
72 96 76 90 96

85=
+ + + + +

=

                x

x

x

6
430

85

430 510

80

+
=

+ =

=

İlayda'nın matematik projesinden almayı düşündüğü not 80 olma-
lıdır.

Cevap C
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Oran Orantı Problemleri

1. Uzunluğu 120 cm olan şekildeki tahta uzunlukları oranı  

5
3  olan iki parçaya ayrılıyor.

  120 cm

Buna göre, uzun parça kısa parçadan kaç cm uzundur?

A) 12 B) 15 C) 24 D) 30 E) 36

2. Aşağıdaki eşit kollu terazinin bir kefesinde 80 gr A maddesi 
diğer kefesinde 60 gr B maddesi bulunmaktadır.

 

I

II

B

A

Bu terazinin I ve II numaralı kefelerinden sırasıyla 5 ve 3 sa-
yılarıyla orantılı olacak miktarlarda madde alındığında terazi 
dengeleniyor.

Buna göre, terazi dengede iken I numaralı kefede kaç gr 
A maddesi vardır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

3. 
1080 p

720 p

480 p

1440 mb

960 mb

B mb

Bir video indirme programı videoları 1080 p, 720 p, 480 p 
ve 360 p gibi farklı çözünürlük değerlerinde indirme olanağı 
sunmaktadır.

Bir videonun mb türünden boyutu çözünürlük değeri ile 
doğru orantılı olduğuna göre, B değeri kaçtır?

A) 520 B) 560 C) 640 D) 680 E) 720

4. Bir dik silindirin hacmi v r h2r=  formülü ile hesaplanmakta-

dır. 

 

h
r

Dik silindir şeklinde teneke konserve kutular üreten bir fab-
rikada kutu ebatlarında bazı değişikler yapılması düşünül-
mektedir.

Üretilen teneke kutuların taban yarıçapları 3 katına çı-

kartılıp yüksekliği 
3
1

 üne indirilirse elde edilen yeni te-

neke kutuların hacmi öncekilerin kaç katına eşittir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 7
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5. Aşağıdaki şekilde üst bölümde bulunan kum, genişlikleri 1 
cm, 2 cm ve 3 cm olan eleklerden elenerek alttaki numara-
landırılmış bölümlere inmektedir.

 I II III

1 cm 2 cm 3 cm

Üst bölümde bulunan 3 ton kum elendiğinde her elekten 
elek genişliği ile doğru orantılı miktarlarda kum alt bölümlere 
iniyor.

Buna göre, tüm kum elendiğinde II numaralı bölümde 
kaç kg kum bulunur?

A) 500 B) 600 C) 1000

D) 1200 E) 1500

6.    I. adım 

II. adım 

Şekildeki kurdele iki adımda üç parçaya ayrılıyor. Birinci 

adımda kurdele, boyları oranı 5
7  olan iki parçaya, ikinci 

adımda elde edilen uzun parça boyları oranı 4
3  olan iki par-

çaya ayrılıyor. 

Elde edilen en kısa parçanın boyu 30 cm olduğuna göre, 
başlangıçta kurdelenin boyu kaç cm dir?

A) 96 B) 108 C) 120 D) 132 E) 144

7. 

Kablo Boyu Görüntü Kaybı
3 m
5 m

%12

Ahmet bilgisayarını bir HDMI kablo ile evdeki televizyonuna 
bağlıyor. Kablo üreticisi firma kablo boyu ile aktarılan görün-
tünün kalitesindeki azalma yüzdesinin doğru orantılı olduğu-
nu kablo kutusunun üzerindeki etikete yazmıştır. 

Bu etiket ıslandığı için 5 m kabloda görüntü kaybı yüzdesi 
okunamamaktadır.

Buna göre, 5 m uzunluğundaki kabloda oluşan görüntü 
kaybı yüzde kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 16 D) 20 E) 24

8. Aşağıda verilen sayı doğrusunda A, B, C ve D noktaları işa-
retlenmiştir.

  
A B C D

Bu noktalar arasındaki uzaklıklarla ilgili,

 • 
BC
AB

2
3

=

 • 
BD
BC

4
3

=

eşitlikleri bilinmektedir. 

Buna göre, 
CD
AB

 oranı kaçtır?

A) 8
9  B) 4

3  C) 4
9  D) 2

3   E) 2
9

1.D 2.E 3.C 4.C 5.C 6.C 7.D 8.E
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 Test - 2
1.  

    Şekil - I   Şekil - II

Bir yaş pasta Şekil - I deki gibi 4 eş dilime ayrıldığında her bir 
dilimin besin değeri 240 kaloridir.

Buna göre, bu yaş pasta Şekil - II deki gibi 6 eş dilime 
ayrılırsa her bir dilimin besin değeri kaç kalori olur?

A) 120 B) 140 C) 150 D) 160 E) 180

2. 

Şekil - I Şekil - II

1,5 cm

3 
cm

2,5 cm

x

Selçuk telefonunun ekranındaki resmi en-boy oranı değiş-
meyecek biçimde yukarıdaki gibi büyütüyor. 

Şekil - I ve Şekil - II de verilen uzunluk ölçülerine göre, 
x kaç cm dir?

A) 4 B) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) 6

3. Geniş ekran bir televizyonun en:boy oranı 9:16, standart bir 
televizyonun en:boy oranı 3:4 tür. 

 

Geniş Ekran TV Standart TV

9:16 3:4

Yukarıda verilen geniş ekran televizyon ile standart televiz-
yonun en uzunlukları eşit ve 45 er cm dir.

Buna göre, bu iki televizyonun boy uzunluklarının farkı-
nın pozitif değeri kaçtır?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 25

4. Bir gölün kıyısında bulunan A ve B kasabaları arasında ula-
şım motorlu bir tekne ile sağlanmaktadır. 

 Bu teknenin motoru tam kapasite çalışırsa tekne A kasaba-
sından B kasabasına 42 dakikada ulaşabilmektedir.

Buna göre, bu teknenin motoru %70 kapasite ile çalıştı-
rılırsa tekne A kasabasından B kasabasına kaç dakikada 
ulaşır?

A) 48 B) 56 C) 60 D) 64 E) 72
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5. Aşağıdaki tabloda bir fabrikadaki işçilerin günlük çalışma sü-
relerine göre sayıları verilmiştir.

 İşçi sayısı 4 5 3 1 1 1

Çalışma Sü-
resi (Saat)

6 8 5 7 10 9

Buna göre, bu fabrikada bir işçinin ortalama günlük ça-
lışma süresi kaç saattir?

A) 6 B) 6,5 C) 7 D) 7,5 E) 8

6. Harita ölçeği harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzun-
luğun, yeryüzünde aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranı-
dır.

A

2,5 cm

B

Ölçeği 
200000
1

 olan yukarıdaki haritada A ve B noktaları 

arasındaki uzaklık 2,5 cm dir. 

Buna göre, bu uzaklık gerçekte kaç km dir?

A) 2 B) 2,5 C) 4 D) 5 E) 7,5

7. Karakol Okul Hastane Park

Aynı yol üzerinde bulunan karakol ile okul arasındaki mesa-
fe, okul ile hastane arasındaki mesafe ve hastane ile park 
arasındaki mesafe sırasıyla 3, 5 ve 7 sayıları ile doğru oran-
tılıdır.

Buna göre, karakol ile hastane arasındaki mesafe, okul 
ile park arasındaki mesafe ve karakol ile park arasındaki 
mesafe sırasıyla hangi sayılarla doğru orantılıdır?

A) 4, 6, 15 B) 8, 9, 15 C) 8, 9, 12

D) 8, 12, 15 E) 8, 12, 17

8. 

•  1 kg un
•  4 adet yumurta
•  1 su bardağı şeker
•  10 gr tuz

Kek tarifi (4 kişilik)

Yukarıdaki tarife bakarak kek yapmayı düşünen Esra evdeki 
malzemelerin bir listesini aşağıdaki gibi çıkartıyor.

 • 4 kg un

 • 20 adet yumurta

 • 1 kg şeker

 • 100 gr tuz

Bu listeye bakan Esra, "200 gram daha şekerim olsaydı 16 
kişilik kek yapabilirdim." diyor.

Buna göre, tarifte verilen 1 su bardağı şeker kaç gram-
dır?

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

1.D 2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.D 8.C
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 Test - 3
1. 400 cm uzunluğundaki bir çelik tel bilgisayar kontrollü 

bir makine ile 2 parçaya ayrılacaktır.

Parça sayısı:   2
Parça orantı değeri:  2

Bilgisayar ekranında parça orantı değeri seçilerek "Başla" 
butonuna basılıyor ve çelik tel makine tarafından parçala-
nıyor.

Ekranda görülen parça orantı değeri a olarak seçildiğinde 

parçalardan birinin uzunluğu a diğerinin uzunluğu ise a
1  ile 

orantılı olacak şekilde çelik tel iki parçaya ayrılmaktadır. 

Buna göre, parça orantı değeri ekrandaki gibi girildikten 
sonra "Başla" butonuna basıldığında elde edilen kısa par-
çanın uzunluğu kaç cm olur?

A) 40 B) 80 C) 100 D) 160 E) 180

2. Hacimleri farklı olan şekildeki kovalardan A kovası mavi, B 
kovası kırmızı boya ile tamamen dolu olup C kovası başlan-
gıçta boştur.

A B C

27 lt

 • A ve B kovalarının hacimleri oranı 4
5  tür. 

 • A ve B kovalarından hacimleri ile orantılı miktarlarda 
boya alınarak 27 litre hacimli C kovası tamamen doldu-
ruluyor.

Son durumda B kovasının 4
1  ü dolu olduğuna göre, baş-

langıçta B kovasında kaç lt kırmızı boya vardır?

A) 9 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

3. Bir vakumlu poşetin hacmi elektrikli süpürge yardımıyla 
azaltılabilmektedir. Bu poşetin kullanımı ile ilgili bazı bilgiler 
ürünün paketindeki görselde verilmiştir. 

    

2 dk

1 dk 1
2

Poşet doldurulduktan sonra 1 dk elektrik süpürgesi ile için-

deki hava çekilirse poşetin son hacminin başlangıçtaki hac-
mine oranı 2

1  oluyor. Bu değer poşetin son hacim oranı ola-

rak etikette gösterilmiştir. 

Poşetin son hacim oranı süpürgenin kullanım süresinin 
karesi ile ters orantılı olduğuna göre, etiketin yırtık bölü-
münde hangi sayı yazmalıdır?

A) 16
1  B) 12

1  C) 8
1  D) 6

1  E) 4
1

4. Bir masanın üzerine bardaktan dökülen su dairesel olarak 
yayılmaktadır.

Suyun döküldüğü andan itibaren oluşturduğu dairenin ya-
rıçapı döküldükten sonra geçen süre ile doğru orantılıdır. 
Suyu silmek için kullanılacak peçete sayısı suyun oluşturdu-
ğu dairenin alanı ile doğru orantılıdır. 

Su döküldükten 40 saniye sonra suyu silmek için kulla-
nılacak peçete sayısı 8 olduğuna göre, 60 saniye sonra 
kullanılacak peçete sayısı kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20
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5. Katı yağ üreten bir firma bu yağları 300 gr ve 400 gr olarak 
paketliyor. Her iki paketleme türünde de paket masrafı eşit 
ve 25 kuruştur. 

300 gr 400 gr

300 gramlık 1 paket yağın toplam maliyeti a + 10 TL, 400 gram-
lık 1 paket yağın toplam maliyeti 5a – 6 TL  dir. 

Buna göre, 1 kg yağın maliyeti kaç TL dir?

A) 40 B) 42,5 C) 45 D) 47,5 E) 50

6.   

A

Dairesel silindir şeklinde bir borudan birim zamanda geçen 
su miktarı borunun düşey kesitinin alanı olan A değerinin 
karesi ile doğru orantılıdır.

Bu borunun düşey kesitinin yarıçapı 3 cm iken birim zaman-
da borudan geçen su miktarı 6 litredir. 

Buna göre, borunun düşey kesitinin yarıçapı 2 cm iken 
birim zamanda borudan geçen su miktarı kaç litre olur?

A) 9
16  B) 9

32  C) 27
16  D) 27

32  E) 27
64

7. Şekildeki bisikletin ön tekerinin yarıçapı arka tekerinin yarı-
çapının 6 katıdır.

rö

ra

Bu bisiklet 1800 metre yol aldığında arka tekerlek ön te-
kerlekten 9000 tur fazla attığına göre, ön tekerleğin çev-
resi kaç cm dir?

A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120

8. Üç ortaklı bir şirketin sermayesinin ortaklara göre dağılımı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Ortak Sermaye Payı (TL)

I 250000

II 400000

III 500000

 • Bu şirket kurulduğu ilk yıl 920000 TL kâr  etmiştir.

 • Ortaklar kârın 4
1  ünü şirket harcamalarına ayırdıktan 

sonra kalanını sermaye payları ile orantılı olarak paylaş-
mıştır. 

Buna göre, I numaralı ortak kârın kaç TL sini alır?

A) 120000 B) 150000 C) 180000

D) 210000 E) 240000

1.B 2.C 3.C 4.D 5.E 6.D 7.C 8.B
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 Test - 4
1. Özel bir elektrik devresindeki lambaların parlaklığı lamba sa-

yısının karesi ile ters orantılı, devreye verilen elektrik değeri 
ile doğru orantılı olup tüm lambaların parlaklığı eşittir. 

Yanda verilen devrede 3 V elekt-
rik verilen lambanın parlaklığı P 
dir.

Buna göre,

yukarıdaki elektrik devresine 6 V elektrik verildiğinde 
lambaların her birinin parlaklığı kaç P olur?

A) 9
2  B) 3

1  C) 9
4  D) 3

2  E) 1

2. A, B ve C marka üç adet el feneri T marka birer adet pille 
çalışmaktadır. 

A
2 saat 3 saat 4 saat

B C

Bu üç fenerin T marka tam dolu bir pille açık kalma süreleri 
şekilde verilmiştir.

Buna göre, T marka 13 adet pil kullanılarak bu üç fener 
en çok kaç saat birlikte açık kalabilir?

A) 7 B) 8 C) 10 D) 12 E) 13

3.     

Ali yukarıda verilen 10#10 birimkarelik kağıtta bir miktar 
kareyi mavi, kırmızı ve yeşil boya ile boyadığında maviye, 
kırmızıya ve yeşile boyalı kare sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 
sayıları ile orantılı oluyor.

Ardından daha önce boyanmamış 12 şer kareyi yine mavi, 
kırmızı ve yeşile boyadığında maviye, kırmızıya ve yeşile 
boyalı kare sayıları sırasıyla 5, 6 ve 7 sayıları ile orantılı olu-
yor.

Buna göre, Ali'nin bu kağıtta boyamadığı kaç adet kare 
kalmıştır?

A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) 32

 

4. Müşterilerine bakım ve onarım hizmeti veren bir şirket, gele-
cek 2 ay için müşterilerinin gereksinim duyacağı hizmet süre-
lerini aşağıdaki gibi tahmin etmektedir.

Ocak: 6000 saat

Şubat: 10500 saat

 • Uzman bir teknisyenin aylık çalışma süresi stajyer bir 
teknisyenin aylık çalışma süresinin 4 katıdır.

 • Bu şirkette teknisyenler aylık olarak çalışmaktadır.

 • Ocak ayında şirkette 40 adet uzman, 40 adet stajyer 
teknisyen çalıştırılarak gereksinim duyulacağı tahmin 
edilen süre karşılanabilmektedir.

Buna göre, Şubat ayında gereksinim duyulacağı tahmin 
edilen sürenin karşılanabilmesi için 80 adet uzman tek-
nisyenin yanında kaç adet stajyer teknisyen çalıştırılma-
lıdır?

A) 20 B) 24 C) 25 D) 30 E) 35
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5. 

Selçuk OTKUN

I. şekil

II. şekil

III. şekil

Sınav Puanı :

Girdiği Sınavların Puan 
Ortalaması : (A)

Selçuk OTKUN

Sınav Puanı : 85

Girdiği Sınavların Puan 
Ortalaması : (A + 2)

Sınav Puanı : 71

Girdiği Sınavların Puan 
Ortalaması : (A + 1)

Selçuk OTKUN

Yukarıda Selçuk'un girdiği son üç sınavın sonuç belgeleri 
son sınav sonucu III. şekil olacak şekilde sırasıyla verilmiştir.

100 üzerinden değerlendirilen her bir sınavın sonuç belge-
sinde sınav puanının yanı sıra, tüm sınavlardan alınan pu-
anların ortalaması da gösterilmektedir. 

Bu belgelerde verilen bilgilere göre, Selçuk kaç adet sı-
nava girmiştir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

6. Otomatik ve düz vites toplam 120 aracın bulunduğu bir oto-
mobil galerisindeki araçların bir kısmı satılmıştır. Galeride 
bulunan otomatik vites (O) araç sayısının, düz vites (D) araç 
sayısına oranı (O:D) satıştan önce 5:3 iken satıştan sonra 
3:2 olmuştur.

 Bu sürede sadece araç satışı gerçekleştirilen galeride sa-
tılan otomatik vites araç sayısı düz vites araç sayısının 2 
katına eşittir.

Buna göre, yapılan satışlar sonunda otomobil galerisin-
de kaç tane otomobil kalmıştır?

A) 45 B) 55 C) 60 D) 75 E) 90

7. Bir rüzgâr türbininin teorik olarak üreteceği enerji miktarı 
rüzgâr hızının küpü ile doğru orantılıdır. Gerçekte bu üretim 
teorik miktarın %40 ıdır.

Rüzgârın hızının saniyede 6 metre olduğu bir günde bu rüz-
gar türbininin teorik olarak üreteceği enerji miktarı 432000 
wattdır. 

Buna göre, rüzgâr hızının saniyede 9 metre olduğu bir 
günde bu rüzgâr türbininin gerçekte üreteceği enerji 
miktarı kaç wattdır?

A) 532400 B) 548600 C) 583200

D) 596400 E) 603200

8. 

10°
20°

I

II

D

C

BA

Bir parkta bulunan bisiklet pistinin bazı bölümleri eğimli olup 
bu bölümlerin zeminle yaptığı açıya eğim açısı denir.

Bir bisiklet sürücüsünün eğimli yoldaki hızı eğim açısının ka-
resi ile ters orantılıdır. 

Buna göre, I numaralı bölümdeki hızı saatte 3,6 km olan 
bisikletlinin II numaralı bölümdeki hızı saatte kaç km 
dir?

A) 0,4 B) 0,45 C) 0,6 D) 0,72 E) 0,9

1.A 2.D 3.C 4.D 5.C 6.D 7.C 8.A
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 Test - 5
1. O merkezli daire şeklinde bir metal levha önce 2 eşit parça-

ya ayrılıyor. 

Bu parçalardan biri alanları 2, 3 ve 5 sayıları ile doğru oran-
tılı üç parçaya ayrılıyor ve bu parçalar sırasıyla A, B ve C 
olarak adlandırılıyor. 

A

B
C

O

Diğer parça ise alanları 2, 3 ve 6 ile ters orantılı olacak şe-
kilde üç parçaya ayrılıyor ve bu parçalar sırasıyla D, E ve F 
olarak adlandırılıyor. 

D
E

F

O

Buna göre, B parçasının alanının F parçasının alanına 
oranı kaçtır?

A) 3
2  B) 9

5  C) 1 D) 5
9  E) 2

3

2. 

1 3 5 17

1 den 17 ye kadar olan tek sayılar ile numaralandırılmış yu-
karıdaki kutulara rastgele bir miktar bilye atan Ahmet kutu-
larda bulunan bilye sayısının ortalamasını hesapladığında 
bu sayının 13 olduğunu buluyor. 

Ahmet bu kutuların her birine kutu numarası kadar daha 
bilye atarsa kutularda bulunan bilye sayısının ortalama-
sı kaç olur?

A) 15 B) 17 C) 21 D) 22 E) 23

3.        

x

A
a

c

b
B

C

 Yukarıdaki sistemde kare içine yazılan sayı oklar üzerinde 
yazan a, b ve c sayıları ile doğru orantılı üç parçaya ayrılıyor 
ve elde edilen sayılar sırasıyla dairelerin içine yazılıyor.

Örneğin;

28

4
1

4

2
8

16

28 sayısı 1, 2 ve 4 ile doğru orantılı üç parçaya ayrılmış ve 
sırasıyla 4, 8 ve 16 sayıları elde edilmiştir. 
Buna göre,

36

8
a

c

b
12

sisteminde a, b ve c pozitif tam sayılarının toplamı en 
az kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 11 E) 13

4. Bir manavda 4 kg kavunun satış fiyatı, 5 kg karpuzun satış 
fiyatına eşittir.

Bu manavda, bir günde 50 kg karpuz ve 30 kg kavun satışın-
dan toplam 210 TL gelir elde edilmiştir.

Buna göre, bu manavda 3 kg ağırlığındaki bir kavunun 
satış fiyatı kaç TL dir?

A) 7,2 B) 8,4 C) 9 D) 9,6 E) 10,8


