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Cansu ERANIL

1.
Pembe Hanım kızı Eda için yukarıdaki gibi Polaroid fotoğraf makinesi hediye almıştır. Bu makinenin içerisine
fotoğrafı anında basabilmesi için kağıt yerleştirmesi gerekmektedir. Eda üçü özdeş olmak üzere beş tane
oyuncak bebeğinin yan yana birbirinde farklı fotoğraflarını çekmek istemektedir. Pembe Hanım kızının yan
yana birbirinden farklı yapabileceği tüm çekimler için en az kaç tane kağıt almalıdır?
A) 40
B) 30
C) 20
D) 10
E) 5

Sedat SAĞIR

2.

Bir çiçekçi müşterilerine tercih kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlamak için hazır buket seçenekleri
sunmaktadır. Hazır buketler ise şu şekilde hazırlanmaktadır:
*Karanfil, gül, papatya, kasımpatı, lale, zambak çiçeklerinden herhangi üç çeşit kullanılmıştır.
* Her buket 9 çiçekten oluşmaktadır.
*Buketi oluşturan çeşitlerin çiçek adetleri birbirine eşittir.
*Satış fiyatları Tablo 1’deki gibidir.
Akşam iş dönüşü eve giderken eşine buket almak için çiçekçiye uğrayan Sedat Bey, hazır buketlerden
rastgele bir buket seçmiştir. Sedat Bey’in 36 ₺ ödemiş olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
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Anıl KOYUNCU

3.

Mehmet Kerem, “Zeka ve Akıl Oyunları ” dersi için bir tangram oyunu tasarlamıştır. Sunum sırasında
blokların yerlerini karıştırmamak için de blokları 1’den 20’ye kadar numaralandırmıştır. Bu bloklardan bir
kısmını şekildeki gibi mavi, kırmızı ve yeşile boyadıktan sonra, ertesi gün boyamadığı bloklardan birkaçını
daha rastgele seçerek aynı renklere boyamıştır. Son durumda, seçtiği renklere boyadığı blokların sayısının
tüm blokların sayısına oranı olmuştur.
Buna göre, üzerinde çift sayı yazan blokların tamamının boyanmış olma olasılığı kaçtır?

Emine Nesrin
UYGUN

Piyano dersi almak isteyen Ünal, Spor ve Sanat Merkezine giderek kurs programı hakkında
bilgi alıyor. Haftanın bir günü olan piyano dersi programı aşağıdaki gibidir.

4.

Programı ayarlayan görevli, iki öğretmenden hangisinin müsait saati varsa Ünal’ı o saate kaydedeceğini
söyler. Ünal’ın aynı gün aynı akademide 19.30-20.30 arası Aikido dersi olduğunu not alan görevli en uygun
zamanı belirlemek için öğretmenlerin programına bakıyor.
Ela Hocanın ve Aysun Hocanın ilk iki dersleri dolu olduğuna göre tüm saatler içinde Ünal için en uygun
saatlerin tüm ders saatlerine oranı nedir?

B) 1
6

A) 3
10

D)

2
3

C) 5
6

E) 7
10
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Taş-kâğıt-makas, genellikle iki oyuncuyla ve üç durumdan birinin seçilmesiyle oynanan bir el

Gamze
oyunudur. Taş makası, makas kağıdı, kâğıt da taşı yener. Eğer oyuncular aynı durumu seçerse
DEMİRKOL ÖZDAĞ oyun berabere biter…

5.

Oyuncular genellikle dörde kadar sayar ya da durumların isimlerini söylerler (taş-kâğıt-makas).
El her havaya kalkıp avuç içine indirildiğinde söylenir. Elin şekli bu durumların hepsinde taş yani
yumruk şeklindedir.

• Taş, el yumruk şeklindedir.
• Kağıt, el tamamen açık parmaklar birbirine yapışıktır.
• Makas, elin işaret parmağı ve orta parmağı hariç bütün parmaklar
avuç içine kıvrılmıştır, işaret parmağı ve orta parmak birbirinden ayrıktır.
• Taş, makası kırarak yener.
• Kağıt, taşı sararak yener.
• Makas, kağıdı keserek yener.
Belirlenen skora ilk ulaşan oyunu kazanır. İstenirse tek seferli oyunlar da oynanabilir… Vikipedia

Özlem ve Deniz taş-kağıt-makas oyunu oynamaya karar veriyorlar. Önce ellerini yumruk yapıyor ve 4’e
kadar sayıyorlar. Yukarıdaki tabloya göre yenen 1 puan alır, yenilen -1 puan alır ve berabere kalırlarsa yani
aynı hamleyi yaparlarsa kimse puan alamaz.
A) Özlem makas yapmaya karar verdiğine göre ilk elde Özlem'in Deniz’den yüksek puan alma olasılığı
nedir?

B) 10 oyun oynuyorlar ve 5 oyunda Deniz galip geliyor. Deniz’in de en az bir oyunda yenildiğini bildiğimize
göre oyun sonunda puanlar toplandığında Deniz ile Özlem’in aralarındaki puan farkı en fazla ne kadar olur?

C) Özlem’in 1 el kağıt, 1 el makas ve 2 el taş yapacağını biliyoruz fakat hangi sıralamayla yapacağını
bilmiyoruz. Bu durumda Deniz kesin olarak kazanmak için nasıl bir strateji uygulamalıdır? Bu stratejiye
göre aralarındaki puan farkı en fazla ne kadar olur?
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Özlem BAYGÜL

6.

Rüya fotoğrafçılıkta çırak olarak çalışan Tolga fotoğraf kağıdına basım yapmaktadır. Yukarıdaki tabloda Rüya
fotoğrafçılıkta ; fotoğraf sayısı ve boyutu ile değişen basım ücretleri listelenmiştir. Rüya fotoğrafçılık, her
müşteriden ( verilen sipariş türü veya adedi fark etmeksizin) sabit olarak 5 TL işlem ücreti talep etmektedir.
A) Herhangi adet 10x15 boyutundan , 13x18 boyutunda veya 15x21 boyutunda Rüya fotoğrafçılıkta fotoğraf
bastırmak isteyen bir müşterinin ödemesi gereken ücreti hesaplayan fonksiyonları yazınız.

B) 100 adet 10x15 boyutunda , 200 adet 13x18 boyutunda ve 500 adet 15x21 boyutunda fotoğraf bastırmak
isteyen müşteri kaç TL ödeme yapar?

Mehmet GÖKDEMİR

7.

Zed ülkesi futbol liginde oynanan bir futbol maçının henüz 10.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmet
kontrol amaçlı hastaneye götürülür. Doktor, gerekli tetkiklerden sonra önemli bir sorun görmediğini ancak
tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirmesinin iyi olacağını söyler.
Maç sonucunu merak eden Ahmet maçın sonucu öğrenmek için hemşireye sorduğunda ilk yarının 1-1
sonuçlandığını, maçta 7 gol olduğunu ancak sonucu bilmediğini söyler maçı Ahmet’in takımının 4-3 kazanma
ihtimali nedir?
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Sibel GÜLER

8.

Muğla Sıtkı Koçman üniversitesinde görev yapan Burçak Hoca Paris’ te düzenlenecek bir
konferansa katılacaktır. Konferansa gidebilmek için kendisine uçak bileti alacak olan Burçak
Hoca Dalaman Hava Limanından uçağa binip saat 17.00 ye kadar Paris hava alanında olmak
istiyor. Aşağıdaki tabloda havaalanlarındaki uçakların kalkış saatleri ve uçuş süreleri
verilmiştir.

Aynı hava alanında uçaklar arası aktarma (geçiş yapma) süresi en fazla 30 dakika hesaplanırsa ve uçuşların
hiç birinin gecikme yapmaması durumunda Burçak Hocanın Dalaman Hava Limanından Paris hava limanına
gidilebilecek tüm uçuşların içinde Türkiye saati ile saat 17. 00 den önce Paris’te olma ihtimali kaçtır?
A) 1
5

B) 1
3

C) 5
6
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C) 1
6

E) 2
5

Yeşim BERBER

9.

Bir internet alışveriş sitesi A ,B ve C olmak üzere üç tür maske üreterek paket halinde
satmaktadır ve sattığı bu maskelerin bir kısmı müşterileri tarafından firmaya iade
edilmektedir.
Bir ay boyunca siteden bu maskelere ait satış miktarlarının paket sayısı dağılımı daire
grafiğinde ,satılan bu maskelerin iade yüzdeleri ise sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Arzu Hanım bu internet alışveriş sitesinden bir paket maske siparişi vermiştir. Siparişi kısa sürede eline
geçmiş ve kullanmaya başlamıştır.
A) Buna göre Arzu Hanım ’a gönderilen maskenin iade edilmeyen B markası olma olasılığı kaçtır?

B) Bir ay boyunca satılan maskelerden A veya C türünden maskelerin geri iade edilme olasılığı kaçtır?
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Gülşad KÖSE

11. sınıf öğrencisi olan Can, Covid-19 salgını nedeniyle okuluna canlı derslerle devam
etmektedir. Sınıf öğretmenleri tarafından gönderilen haftalık ders programı aşağıdaki gibidir.

10.

Can bütün gün evde ve bilgisayar başında olduğu için kendini kötü hissediyor. Motivasyonunu yükseltmek
ve kendine vakit ayırmak için evlerine 15 dakika mesafedeki ve sağlık koşullarına uygun bir sanat atölyesi ile
gitar kursu için görüşüyor. Gitar hocası kurs için pazar günü dışında 2 gün belirlemesini istiyor ve her bir
kursun 1 saat sürdüğünü söylüyor. Can cep telefonuna gelen son dakika haberini (Şekil 1) okuyunca sadece
13.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkabileceğini öğreniyor.

(Şekil 1)
A) Can sokağa çıkma kısıtlamalarını da göz önünde bulundurarak gitar hocasına kurs için kaç farklı
program alternatifi sunabilir?

B) Can, matematik derslerinden sonra kendini çok yorgun hissediyor ve o günlerde evden çıkmak istemiyor.
Gitar kursu için hazırlayacağı yeni programının Matematik dersi ile aynı güne denk gelmeme olasılığı nedir?

C) Gitar hocası, en verimli sonucu alabilmek için öğrendiklerini evde pekiştirmesi gerektiğini bu yüzden iki
kurs arasının en az 2 gün olması gerektiğini söylüyor. Buna göre Can’ın kursunun hafta içi olma olasılığı
nedir?
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Nurcan
KUDRET ZEKAT

11.

Küçük bir ilçede yaşayan Zeynep, SMA hastası çocuklara yardım amaçlı düzenlenen gecede
bir şans oyunu düzenlemeye karar verir. Kaymakamlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra
semtindeki esnaftan sponsor olmalarını ister. 1 adet tablet, 1 adet MP3 çalar, 1 adet stereo
üstü kulaklık, 1 adet kitap seti ve 1 dijital fotoğraf makinesini sponsorlardan oyunun
hazırlıklarına başlar. Zeynep’in düzenleyeceği oyunun kuralları şu şekildedir:

1. Kutu

Hediye Kutusu

Oyunu oynayacak kişi önce 1. kutudan, içinde üzerinde 1’den 15’e kadar numaralar olan özdeş toplardan ilk
çektiğini tekrar yerine atmak şartıyla art arda iki tane top çekecektir. Kutudan çektiği topların üzerindeki
sayılar toplamı, 25 ve üzeri ise, hediye kutusundan top çekme hakkı kazanacaktır. Hediye kutusunda ise,
üzerinde hediyelerin isimleri olan 5 top ve “ŞANSINIZI TEKRAR DENEYİNİZ” yazan 4 top bulunmaktadır.
Hediyelerden birinin adı yazılan top çekildiğinde o hediye sahibine verilecek ve o top bir daha torbaya
atılmayacaktır. Ancak “ŞANSINIZI TEKRAR DENEYİNİNZ” yazan top gelirse oyuna katılan kişi hiçbir hediye
alamayacak ve top kutuya tekrar atılacaktır. Bu şekilde bütün hediyeler verilene kadar oyun
oynanabilecektir. MP3 çalar, kulaklık ve fotoğraf makinesinin hediye bağışta bulunmak amacıyla gelen
Sevcan, hediye kutusundan top çekme hakkını kitap seti kazanma olasılığı kaçtır?

Zeynep AKIN

12.

36 yaşında olan Lina sağlıklı beslenmeye karar verir. Bunun üzerine bir araştırma yapar ve 35-39
yaşları arasındaki bir bayanın günlük maksimum alması gereken kalori miktarlarının aşağıdaki
gibi olduğunu öğrenir.

Evde olduğu günlerde;2200
Çalıştığı günlerde ;2350
Çalışıp spor yaptığı günlerde ;2500
Bunun üzerine yediklerine dikkat ederek kalori hesabı yapmaya başlar. Birkaç gün yaptığı gözlemde şunu fark
eder; evde olduğu günler, çalıştığı günler ve spor yaptığı günlerde aldığı kalorileri değerler kendi içlerinde aynı
ama birbirlerinden farklı.
Lina’nın 12 günlük kalori hesabı aşağıdaki gibidir.
a geçen gün sayısı ve x › 0 olmak üzere, x günlük aldığı kalori miktarını, toplam kalan kalori miktarına eşleyen
fonksiyon 𝑓𝑎(𝑥) fonksiyonudur.
f 5(10750)=1750

f3 (6000)=600

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 3 günü çalışarak geçmiştir.
B) 4 günü evde geçmiştir.
C) Çalıştığı bir günde 150 kalorisi kalmıştır.
D) Çalışıp spor yaptığı bir günde 310kalorisi kalmıştır.
E) 5 günü çalışıp spor yaparak geçmiştir.
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f (8400)=1000
4

Emine Hatun
KESKİN

13.
Yener çifti, evli çiftlerin katıldığı ödüllü bir yarışmaya başvurmuşlardır.
Yarışmaya Yener çifti dahil 6 çift kabul edilmiştir.
Yarışma formatına göre önce 2’şer çiftten oluşan A, B ve C takımları oluşturulacaktır.
İlk aşamada bu üç takım yarışacak ve kazanan takım finale kalacaktır.
Finale kalan 2 çift birbirleriyle yarışacak ve birinci olan çift büyük ödül olan arabayı kazanacaktır.

●
●
●
●

Buna göre Yener çiftinin arabayı kazanabilme olasılığı kaçtır?

Yılmaz AYDIN

14.

Bir matematik öğretmeni yandaki şekildeki gibi bir
düzenek

oluşturmuştur.

Bu

düzenek

kompresör

yardımıyla çalışmaktadır ve butona basıldığında piston
üzerine konulan madeni para parabolik (şekildeki gibi
eğrisel) bir yol alarak hareket etmektedir. Butona
basıldığında piston üzerine konulan paranın görünen
yüzünün gelme olasılığının %90 olduğu görülmüştür. Bu
şartlar altında her seferinde piston üzerine konulan
paranın görünen yüzü Yazı olacak şekilde arka arkaya
yapılan üç atıştan ikisinin aynı birinin farklı olma olasılığı
nedir?
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AYŞE CAN

15.

Yasin, Erdal ve Bahadır isimli üç arkadaş lunaparka gidiyorlar. Lunaparkta gezerken dart
tahtasına atış ve çark çevirme etaplarından oluşan ödüllü bir oyunu oynamaya karar
veriyorlar.
Oyunun kuralları şöyledir:

● Önce dart tahtasına 2 atış yapılacaktır.
● İki atış sonrasında aldıkları toplam puan 15 ve üzeri olursa çarka atış yapma hakkı kazanabilecektir.
● Çarkı çevirdikten sonra ibrenin geldiği yerdeki hediyeyi kazanacaklardır.

Dart tahtası
Hediye Çarkı
Sırayla atış yapmaya başlıyorlar. Dart tahtasına atış yapan Yasin’in 16 puan alması ve hediye çarkını
çevirerek telefon kazanma olasılığı 1/108 olduğuna göre çevirdikleri hediye çarkı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
B)
C)
A)

D)

E)
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Süleyman KIRATLI

16.

Sportif futbol takımı özel bir turnuvaya katılmak için 23 kişilik bir kadro oluşturmuştur. Bu
futbolculardan 8’ i “20 Yaş Altı Lisanslı” futbolcu, geriye kalanlar ise “20 Yaş Üstü Lisanslı”
futbolcudur. Özel turnuvanın kuralları aşağıdaki gibidir:

- Takımlar maç kadrolarında mutlaka 18 lisanslı futbolcu bulundurmak zorundadır.
- Bu 18 lisanslı futbolcunun sadece 5’ i “20 Yaş Altı Lisanslı” olmalıdır.
- Bu şartları sağlamayan takımlar turnuvadan elenecektir.
Sportif futbol takımın teknik direktörü, bu şartları uygulayarak bir kadro kurmak istiyor. “20 Yaş Altı Lisanslı”
Görkem ve “20 Yaş Üstü Lisanslı” Okan’ın maç kadrosunda birlikte olma olasılığını bulunuz.
A)
B)
C)
D)
E)

9
40
11
24
13
24
11
40
13
40

Zeynep AKIN

Matematik öğretmeni Ayşe, yaptığı yazılı yoklama sonucunda matematik başarı yüzdesinin
%50 olduğunu hesaplamış ve başarıyı arttırmak için bir etkinlik planlamıştır. Her konu
bitiminde öğrencilerine çalışma kâğıdı hazırlayıp dağıtmak etkinliklerden bir tanesidir.

17.
Binom açılımı konusunu anlattıktan sonra öğrencilerine çalışma kâğıdı hazırlayan Ayşe Öğretmen’in
sorularından biri aşağıdaki gibidir.

Açılım yukarıdan aşağıya ve soldan n in azalan ve soldan sağa k nın azalan kuvvetlerine göre
hazırlanmıştır. Her bir daireye açılımdaki terimlerin katsayıları yazılacaktır. Turuncu ve kırmızı daireye
denk gelen katsayılar birbirine eşittir. Buna göre b + k işleminin sonucu kaçtır?
n+a
A ) 11 / 7
B ) 10 / 7
C)9/7
D ) 2 /7
E)1/7
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Sevgi DORUKOĞLU

18.

Matematik öğretmeni proje ödevi olarak bir oyun istemiştir. Asya bu ödev için dört çubuklu bir
abaküs ve bu abaküse rastgele boncuk atan bir makine tasarlamış ve makineye özdeş dört
boncuk koymuştur. Her seferinde dört özdeş boncukların hepsi kullanılarak sayılar
oluşturulacaktır.

Örneğin boncukların bu dağıtımında 1012 oluşmuştur.
Bu abaküste oluşabilecek tüm sayılar biletlerin üzerine numara olarak yazılarak biletler hazırlamıştır.
A) Sınıfta 35 öğrenci olduğuna göre bilet yeterli olur mu?

B) Numarası iki basamaklı olan biletlere hediye olarak çikolata vermeyi planlamıştır. Bu bilete sahip olan
Alper’in hediye alma olasılığı kaçtır?
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Belkız UÇAR

Bir otoparka en çok kaç aracın park edilebildiğini bulmak için bazı hesaplamalar yapılmış
ve bu hesaplamalar standart olarak kabul edilmiştir. Otoparklara park çizgileri de bu
standartlara göre çizilir.

19.
L=Park edilen yol kenar uzunluğu
K= Son araç için gerekli olan ara uzunluğu
B=Bölme uzunluğu (Araç boyu ve enine göre manevra kabiliyetini sağlayabilecek şekilde hesaplanmıştır)
N=Park edilen araç sayısı olmak üzere

N=(L-K) formülü ile hesaplanır.
B

Aşağıda Mimarlar Odası tarafından Türk Standartlarına göre çizilen otopark
modeli verilmiştir. 100 m uzunluğundaki bir yol kenarına aşağıdaki açılarla (aracın
uzun kenarı ile yol arasındaki açı) park edildiğinde park edilebilen araç sayısı için
hesaplamalar şekildeki gibidir.

Buna göre;
A) 30 ° lik açı ile park için gerekli olan; bölme uzunluğu 5 m ve son araç için gereken ara uzunluğu 0,9 m
olduğu durumda 100 m yol kenarına en çok kaç araç park edilebilir?

B) Boyu 100 m, eni 15 m olan dikdörtgen biçimindeki otoparka en çok aracın park edilebilmesi için kaç
derecelik açılarla park çizgileri çizilmelidir?
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Anıl KOYUNCU

20.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin A Salonunda, Muğla İline bağlı Menteşe İlçesi’ndeki
Lise Matematik Öğretmenleri için düzenlenen Hizmetiçi Eğitime katılan M katılımcının %X’i
kadındır. B Salonunda, Muğla İline bağlı Menteşe İlçesi’ndeki İlköğretim Matematik
Öğretmenleri için düzenlenen Hizmetiçi Eğitime katılan N katılımcının ise %Y’si kadındır.
Her iki salondaki eğitimlere katılan toplam M+N katılımcının kadın yüzdesi,
ile gösterilmektedir.

Buna göre;

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Ayfer KARACA

Cep telefonlarının tüm zararlarından korunmanın basit ama en etkili yollarından biri cep
telefonu görüşmelerinin mümkün olduğunca kısa tutulup gereksiz konuşmalardan
kaçınmaktır.

21.
10. Sınıfta öğrenim gören Eren ve Ceyda hem cep telefonunun sağlığa zararlı etkilerini azaltmak hem de
fatura tutarını düşürmek için konuşma sürelerini ve faturalarını gözden geçiriyor. Bir cep telefonu
operatörünün kampanyasında konuşma süresi 240 dakikadan az olursa aylık sabit 20 TL ve her 3 dakika
için 50 kuruş ücret alınırken, konuşma süresi 240 dakika ve üzerinde olursa aylık sabit 10 TL ve her 2
dakika için 75 kuruş ücret alınmaktadır.
Cep telefonu operatörünün zamanı (dakika cinsinden) t olmak üzere görüşme ücretini f(t) fonksiyonu ile
hesaplayabileceklerini Matematik dersinde öğrenmişlerdir. Buna göre ;
A) Eren ve Ceyda Cep telefonu operatörünün görüşme ücretini fonksiyon olarak nasıl yazabilirler?

B) Eren ayda ortalama 240 dakika görüşme yaparken Ceyda ayda ortalama 180 dakika görüşme yaptığına
göre bu kampanyada Ceyda ile Eren’in ödemelerini karşılaştırınız.

C) Eren aylık görüşme süresini 120 dakikaya düşürürse yüzde kaç kâr elde eder?
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Ayfer KARACA

Ali ve Nil kardeşler haftalık harçlıklarından arttırdıkları paraları kumbarada biriktirerek 900 TL
değerindeki tableti almayı istemektedirler. Babası çocuklarının bu sürecine destek olmak için
200 TL’yi kumbaraya atmıştır. Kardeşlerin beş haftanın sonunda kumbarada biriken para
miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

22.

Kardeşler her hafta aynı miktar parayı kumbaraya atmaya devam ederlerse tableti kaç hafta sonra satın
alabilirler?
A) 20
B) 25
C) 28
D) 30
E) 32

Cansu ERANIL

Mehmet Bey bu sene zeytin bahçesinden topladığı 1 ton zeytini sıktırıp yağ alabilmek için
fabrikaya götürecektir.

23.

Zeytin miktarını ve zeytinden elde edilen yağ miktarını veren grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre Mehmet
Bey fabrikaya götürmek için yanına 5 L’lik yağ tenekelerinden kaç tane almalıdır?
A) 30

B) 35

C) 40

D) 45

E) 50
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Yeşim BERBER

24.
Bora Bey’ in ahşap malzeme kullanarak hediyelik eşya üreten bir fabrikası vardır. Fabrikaya gelen ham
maddeler önce en az 2 m2 ve en fazla 8m2 olacak şekilde kalıplarına göre kesen makinelere yerleştiriliyor.
Kalıplara göre kesim işlemi yapılan ürünler boya püskürten farklı bir makineye yerleştiriliyor. Boyanan
ürünler süsleme ve paketleme için başka bir bölüme alınıyorlar.
Ay sonu raporlarını inceleyen Bora Bey, raporları basitleştirerek aşağıdaki tabloları hazırlayıp kullanılan ham
madde ile kullanılan boya miktarı arasında bir bağıntı oluşturmaya çalışıyor.

Yukarıda verilen tablolara göre Bora Bey,
A) Birinci tabloya göre ham madde ile ürün sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren nasıl bir fonksiyon yazmış
olabilir?

B) İkinci tabloya göre ürün sayısı ile kullanılan boya miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren nasıl bir fonksiyon
yazmış olabilir?

C) Kullanılan boya miktarının kullanılan ham maddeye göre düzenlenmiş fonksiyonu ne olmalıdır?
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Belkız UÇAR

25.

Hak-ediş: Bir yapım işinde belli bir oranda hak edilen para.
Bir inşat firması yaptığı bir iş bitinde hak ediş hesabı yapmaktadır. Bunu yaparken de
bilgisayar programı EXCEL kullanmaktadır. EXCEL programına gerekli veriler girilir ve
programda tanımlanan kurala göre pratikçe hesaplama yapılır.

İnşaat firması bir sitenin bahçe duvarının örülmesi işini alıyorlar ve bu iş için 10 işçi görevlendiriyor.
Hak –ediş (işçi) için gerekli bilgiler
• Bir işçinin günlük ücreti 240 TL
• Bir işçinin günlük yemek ücreti 30 TL
• Bir işçinin fazla mesai ücreti %20 artırımlı ödenmektedir
• İşçiler 4 saat mesai +yemek arası+4 saat mesai olmak üzere ; 8 saat çalışmaktadır. Fazla mesaiye
alan işçi 4 saat fazla mesai yapacak ise 30 TL akşam yemeği,2 saat fazla mesai yapacak ise 15 TL
bedelinde sandviç verilecektir.
Bu hesap kalemlerine göre;

A) EXCEL Programı için bir işçinin günlük hak edilen ücreti hesaplayan fonksiyonu yazınız.

B) Hak-ediş hesaplamaları için kullanılacak malzeme listesi ve ücretleri aşağıdaki gibidir.
1 m yüksekliğindeki duvar çift sıra taş ile 5 m örüldüğünde 80 adet taş , 4 torba çimento ve yarım
mikap kum harcanmaktadır.

Yukarıda verilen hesap kalemlerine göre; 5 m için hak edilen malzeme ücretini hesaplayan EXCEL
formülünü fonksiyon olarak ifade ediniz.

C) Sitenin dikdörtgen şeklindeki bahçe duvarının kenar uzunlukları 60 m ve 80 m ‘dir. Firma adına çalışan
10 işçi ilk 3 gün günde 10 saat ve sonraki 2 gün günde 12 saat çalışarak site duvarını tamamladıklarında
kaç TL toplam hak-ediş bedeli hesaplanır?
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Ayşe CAN

26.

İşinden dolayı çok seyahat eden Ali Bey yeni aldığı aracıyla yolculuk planlamıştır. Yolculuğu
esnasında benzin istasyonlarından yakıt alarak yoluna devam etmektedir. Bir dahaki
seyahatlerini planlarken ne kadar bütçe ayıracağını hesaplamak istemektedir. Ali Bey’in
aracının tükettiği yakıt ile varış noktasına kalan yolu arasındaki ilişki Grafik-1 de, tükettiği
yakıt ile yakıta ödediği tutar arasındaki ilişki Grafik-2 de verilmiştir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
A) Ali Bey’in bu seyahat esnasında x: tükettiği yakıt(l), f(x): Tükettiği yakıt ile kalan yol(km) arasındaki ilişkiyi
veren fonksiyon olarak kabul edilirse f(x) fonksiyonunun kuralını bulunuz.

B) Ali Bey’in bu seyahat esnasında; x: tükettiği yakıt(l), g(x):tükettiği yakıt miktarı ile yakıta ödediği tutar
arasındaki ilişkiyi veren fonksiyon olarak kabul edilirse g(x) fonksiyonunun kuralını bulunuz.

C) Ali Bey bu seyahat esnasında toplam 201 TL yakıt parası ödediğine göre toplam kaç km yol gitmiştir?

D) Ali Bey bu seyahat esnasında A≤201 olmak üzere A TL yakıt parası ödediğinde kalan yolu A cinsinden
kaç km olduğunu bulunuz.
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27.

Serpil Hanım internet şifresi oluşturacaktır. Farklı bir şifre ile çocuklarını şaşırtmak ister.
Şifreleme yöntemlerini araştırdığında doğrusal (Affine) şifreleme yöntemini öğrenir. Bu
yöntemde her harf bir sayı ile eşleştirilir(aşağıdaki tabloda verilmiştir). Anahtar ile şifre
hazırlanır.

(29 dan sonra tekrar başa dönerek A harfinden şifreleme devam etmektedir.)
Örneğin :
Anahtar; 13/30 ise anahtar şifre f(x)= ax+b fonksiyonu
a=1+3=4 b=3+0=3
olmak üzere f(x)=4x+3 şeklinde hazırlanır.
Metin : A L İ ise
1 / 15 / 12
f(1)=4.1+3=7=F
f(15)=4.15+3=63=D
ŞİFRE: FDS
f(12)=4.12+3=51=S
Çocukları Ali ile Ayşe’ye bu yöntemden bahseder ve internetin şifresini oluşturduğunu söyler.
Anahtar doğum günleri olan 02/08 ve Metin : AİLEM
Olduğuna göre internetin şifresi nedir?

Yılmaz AYDIN

28.

İstanbul Kumkapı Demir Bölgesi’nde Marshall Adaları bayraklı “Navin Hawk” isimli kargo
gemisine Türk bayraklı “Necati Alpagül” isimli gemiden yakıt ikmali yapılırken "Navin Hawk”
gemisinin ikmal sırasında yakıt tankından yakıtın taştığı ve taşan yakıtın denize sızarak kirlilik
meydana getirdiği görülmüştür. Denize sızan yakıt yarıçapı dakikada 6mm artan oranda daire
şeklinde yayılmaktadır.
A) Yakıtın x dakikada kirlilik meydana getirdiği dairesel alanı
f(x) ile ifade edersek ve kirliliğin bu hızda devam ettiğini
varsayarsak f(x) bağıntısını bulunuz.

2

B) 8 dakika sonra kaç mm ’ lik alanda kirlilik meydana gelir?
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Sedat SAĞIR

29.

Günümüzde akıllı telefon kullanımı büyük bir hızla artmaktadır. Buna paralel olarak telefon
bataryalarının ömrü de önem kazanmaktadır. Telefonların kullanım esnasında ve bekleme
esnasındaki batarya ömürleri farklıdır. Bir telefon bataryasının kapasitesi mAh
(miliamper/saat (miliAmper/hour))ile belirtilmektedir.

Havva, 3600 mAh kapasiteli bir telefona sahiptir ve bu telefonun şarjı tamamen boşken şarj olma ( grafik-I)
ve tam dolu iken şarjının bekleme esnasında (hiç kullanılmadan) bitme (grafik-II) grafikleri zamana bağlı
olarak aşağıda verilmiştir.

Ayrıca kullanım esnasında telefonun şarjını gösteren fonksiyon:
x : zaman (saat)
f(x) : kalan şarj (mAh) olmak üzere
f(x) = -600x+3600
olarak belirlenmiştir.
Tam dolu iken sabah saat 10:00’da telefonunu şarjdan çıkaran Havva, telefonu 3 saat hiç kullanmamıştır.
Sonrasında şehir dışında olan annesini aramış ve 50 dakika konuşmuşlardır. Hemen arkasından ablasını
arayıp 40 dakika da onunla konuştuktan sonra yarım saat de sosyal medyayla uğraşıp telefonu tekrar şarja
takmıştır.
Telefonun tam dolmasını bekleyen Havva telefonunu en erken saat kaçta şarjdan çekebilir?

A) 14:40
B) 14:55
C) 15:10
D) 15:25
E) 15:40
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Emine Nesrin
UYGUN

Derya Hanım koşmaya giderken akıllı saatini takarak ne kadar kalori harcadığını hesaplamak
istiyor. Koşmaya başladıktan sonra belirli aralıklarla saatine bakıyor ve görüntüsünü
kaydediyor.

30.

Bundan sonra aynı tempoda koştuğu her seferde yakmak istediği kalori için yaklaşık olarak ne kadar zaman
koşması gerektiğini kolayca hesaplamak istiyor.
A)Yukarıdaki tabloya göre 1 saat için zamana bağlı kalori grafiğini oluşturunuz.

B)Yukarıdaki tabloya göre zaman- kalori arasındaki kuralı bulunuz.

C)Fazladan 1350 kalori alan Derya Hanım bu durumu telafi etmek için kaç km koşmalıdır?
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Sibel GÜLER

Muğla iline bağlı Milas ilçesi zeytincilik bakımından ülkemizin önemli bölgelerindendir.
Milas’ta yetiştirilen zeytinler çoğunlukla zeytinyağı üretimine yöneliktir. Bölgede yetişen
zeytin ağaçları ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir :

31.

-Ortalama 5 m x 5 m lik alana bir zeytin ağacı dikilebilmektedir.
- Bir zeytin ağacı ortalama 50 kg yağlık zeytin vermektedir.
- 5 kg zeytinden ortalama 1 kg zeytin yağı elde edilmektedir.
- 1 litre zeytin yağı 0,8 kg gelmektedir.
Yukarıda verilen ortalama bilgileri kullanarak,
x : Zeytin ağacı dikilecek alanın metrekare cinsinden ölçüsü
A= { x| x=25k, k 𝑁+ } ve x A olmak üzere;
A R ye tanımlı ;

∈

∈

A) f(x) : Dikilebilecek zeytin ağacı sayısı,
g(x) : Dikilecek zeytin ağaçlarından elde edilecek zeytin miktarı (kg)
h(x) : Elde edilen zeytinden çıkarılacak zeytinyağı miktarı (kg)
s (x) : Elde edilen zeytin yağının litre cinsinden değeri fonksiyonlarını yazınız.

B) 1000 metrekarelik bir alanda dikilebilecek zeytin ağaçlarından kaç litre zeytinyağı üretilebileceğini
hesaplayın.
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Hümayun ÇAKAL

Ayfer Öğretmen bileşke fonksiyon konusunu anlattıktan sonra konuyu pekiştirmek için bir
gurup çalışması hazırlar. Her guruba aşağıdaki diyagramın çizili olduğu kâğıtları verir ve bu
diyagram yardımıyla birer soru hazırlamalarını ister.

32.

Guruplar aşağıdaki soruları hazırlarlar. Çalışmanın sonunda Ayfer Öğretmen, öğrencilerden bir cevap
anahtarı çıkarmalarını ister. Buna göre cevap anahtarı nasıl olmalı?
A) A, B, C ve D kutularına yazılacak bileşke fonksiyonları bulunuz.

B) B ve C kutularına yazılacak fonksiyonları yazınız.

C) x’ e 5 değerini verirsek, A ve D kutularında oluşacak değerleri bulunuz.

D) B kutusunda yazan değer -19 ise x değerini bulunuz.
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Gülşad KÖSE

33.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu her yıl gururla
düzenlediğimiz, ülkemizin en büyük spor organizasyonudur.
Bu maratona katılmak için İstanbul’da her yıl binlerce yerli ve yabancı profesyonel koşucu misafir oluyor.
2021 yılında 43.sü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu ile ilgili haberler amatör bir koşucu olan Çınar’ı çok
heyecanlandırır ve bu maratona katılmak ister. Maratonla ilgili daha fazla bilgi edinmek için internette biraz
araştırma yapar ve sistemli bir çalışmayla kendini geliştirebileceğini fark eder.
İnternette okudukları üzerine dayanıklılığını ve vücudunun tepkilerini tanımak için bir hafta boyunca deneme
koşuları yapar. Bu deneme haftasında aralıksız sadece 30 dakika koşabildiğini ve bu 30 dakikada da 6 km
yol aldığını görür.
Çınar, ilk bir kaç ay yapacağı antrenmanlarda hızlanmayı değil, sadece aralıksız iki saat koşabilir hale
gelmeyi hedefler. Bunun için her hafta aralıksız koşma süresini belirli miktarda arttırma planlar.

şekil 1
A) Çınar, antrenmanlara başladıktan sonra, her haftanın sonunda aralıksız koşabilme süresini
ajandasına not eder (şekil 1). 4. Haftanın sonunda ajandasındaki bu bilgilere bakınca, haftalar ile
aralıksız koşabilme süreleri arasında bir ilişki olduğunu fark eder. Çınar bu ilişkiyi matematiksel olarak
nasıl ifade etmeli? Bu ilişki bir fonksiyon belirtir mi?

B) Çınar kurduğu bu ilişki ile hedefine kaçıncı haftada ulaşacağını hesaplar, yaptığı bu hesaba göre kaç
hafta daha antrenman yapmalı?

C) Çınar ilk hedefini yerine getirdikten sonraki antrenmanlarında hızını her hafta aynı miktarda
arttırarak 300 m/dk hıza ulaşmayı planlıyor. Geçecek hafta sayısı ile ulaşılan hız arasında nasıl bir ilişki
olursa bu hedefine 3 ayda ulaşabilir?
(1 Ay 4 hafta kabul edilecektir.)
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Mehmet GÖKDEMİR

34.

Atatürk Lisesi öğrencilerine yapılan kazanım değerlendirme testi neticesinde Mehmet Öğretmen hedeflediği
başarıyı elde edemeyen öğrencilerinin başarı düzeyini arttırmak amacıyla bir oyun tasarlıyor. Bir öğrenci
yukarıdaki kartlardan bir tanesini rastgele seçiyor.
· Bir torbaya üzerinde 1 den 4’ e kadar sayıların yazılı olduğu toplar atılıp bir top çekiliyor.
· Seçtiği sayıyı çektiği kartta yazan fonksiyonda yazıp görüntüyü buluyor ve oluşan değeri bir kâğıda yazıyor.
Öğrencinin kağıda yazdığı sayının negatif olma olasılığı nedir?

Süleyman KIRATLI

35.

Sigma Firması, ülkede yayılan yeni tip virüs nedeniyle kolonya üretimini arttırmaya karar
vermişlerdir. Firma satışlarını koli üzerinden yapmaktadır. Satış biriminde çalışanlarına net
maaş ve sattıkları her koli adedi üzerinden prim vermektedir. Sigma Firması çalışanlarına net
maaş olarak 3000 TL verirken, aylık prim sistemiyle ilgili açıklamayı da aşağıdaki tabloda
vermiştir.

A) Satış biriminde çalışan Mustafa’nın aylık sattığı koli adedine (x) göre toplam kazancını (y) veren y=f(x)
fonksiyonunu bulunuz.

B) Mustafa ayda kaç adet koli satarsa toplam maaşı net maaşının 2 katına eşit olur?

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ARALIK AYI
ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Gamze DEMİRKOL
ÖZDAĞ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında okulunda bilim
şenliği düzenlemek isteyen Özlem öğretmen, sınıfındaki her öğrencinin şenlikte
anlatabilecekleri bir konu seçmelerini istemiştir.
Deniz Hanoi kulelerini seçmiştir. Hanoi kulesi 1883
yılında Edouard Lucas tarafından icat edilmiş bir
bulmacadır. Hanoi Kuleleri, üç kule ve 1’den istenen
sayıya kadar artırılabilen disklerle oynanan bir
oyundur.
Oyunda amaç; I numaralı kuleye dizili diskleri II
numaralı kuleye (İstenirse III numaralı kuleye de
aktarılabilir, oyunun başında alınan karara bağlıdır)
yerleştirmek ve bunu en az hamle sayısıyla yapmaya
çalışmaktır. Bu işlem yapılırken;
1) Her hamlede tek bir disk hareket ettirilir.
2) Küçük diskin üzerine kendisinden büyük herhangi
bir disk yerleştirilemez,
kurallarına uyulur.

36.

Deniz ziyaretçilere 1 disk ile oyunun
en az 1 hamlede gerçekleştiğini göstermiştir.

Deniz 2 disk için oyunu en az 3 hamlede tamamlamıştır.

A) 3 disk için en az kaç hamlede I numaralı kuledeki diskler II numaralı kuleye geçirilir?

B) Disk sayısı x ve hamle sayısı f(x) ise f(x) in kuralı x cinsinden nedir?

C) Efsaneye göre Brahma rahipleri tapınaklarındaki Hanoi Kulelerini 64 altın disk ile oynuyorlarmış. Tapınağa
gelenler aynı kurallarla oyunu oynayıp bitirirlerse tüm altın disklerin sahibi oluyorlarmış. Sizce Deniz altın
disklere sahip olabilir mi?

Görseller
Şehrazadın 101 Oyunu
kitabından alınmıştır.
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Hümayun ÇAKAL

37.
Bir belediye, şehir içi park sorununu çözmek için katlı otopark yaptırmıştır. Fiyat tarifesini de giriş ücreti 3 TL
ve her saat için 2 TL olarak belirlemiştir.
A) Alınan ücreti A(t), zaman t ile gösterilirse fiyat tarifesinin formülünü yazınız.

B) Şehir dışında oturan Zehra Hanım, şehir içindeki işleri için otomobilini katlı otoparka park ediyor. 5 saat
sonra geldiğine göre çıkışta ne kadar ücret öder?

C) Katlı otoparka yakın oturan mahalle sakinlerinden bir grup, otomobillerini otoparka park ettiklerinde
günlük 12-24 saat arası kullanımları için sadece 12 saat ücreti ödemek için belediyeye dilekçeyle başvuru
yapmışlardır. Başvuruları kabul edildiğine göre fiyat tarifesinin yeni formülünü yeniden yazınız?

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ARALIK AYI
ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Emine Hatun
KESKİN

Parlak Elektrik Dağıtım Şirketi abone adayı olan Esen Hanım’a iki farklı tarife seçeneği
sunmuştur. Tarifeler aşağıdaki şekildedir:

38.

Her iki tarifede de faturaya aylık olarak 50 TL vergi bedeli eklenmektedir.
A) Buna göre tek zamanlı tarifeyi tercih ederek aylık X kW elektrik tüketen bir abonenin fatura tutarını
gösteren fonksiyonu yazınız.

B) Esen Hanım’ın günlük olarak tükettiği elektrik miktarı ve saatleri aşağıda belirtildiği şekildedir:
Gündüz (06:00 – 17:00) :
10 kW
Puant (17:00 – 22:00) :
4 kW
Gece (22:00 – 06:00)
:
6 kW
Buna göre Esen Hanım’ın hangi tarifeyi seçmesi daha ekonomik olacaktır? Açıklayınız.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ARALIK AYI
ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Nurcan
KUDRET ZEKAT

39.

Her sene mezuniyet törenini öğrencilerin afişlerle geçit töreni eşliğinde büyük bir organizasyon
ile düzenleyen bir üniversite, 2021 yılı mezuniyet törenini pandemi kuralları çerçevesinde
düzenleyeceklerini öğrenci meclislerine duyurmuştur. Geçit töreni esnasında yapılacak
düzenlemeler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

- Törenin daha kısa sürmesi için öğrenciler altışarlı sıra halinde yürüyeceklerdir.
- Törende yürüyecek öğrencilere 0001 den başlanarak sıra numaraları verilecektir ve öğrenciler bu sıra
numarasına göre dizileceklerdir.
- Afişler sağ hizada bulunan öğrenciler tarafından taşınacak ve en ön sağ tarafta bulunan öğrenciden
başlanarak 3 öğrenciye 1afiş düşecek şekilde taşınacaktır.
- Her afiş sonrasında 3 öğrenci pankart taşımadan yürüyecektir.
- Sıra numarasına göre yürüyecek öğrencilerin dizilim şartı şemada gösterildiği gibi olacaktır.
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.

2021 baharında düzenlenmesi planlanan mezuniyet törenine katılacak olan Verda, taşıyacakları afişin 1.
sırasındaki öğrenci olmak istemektedir. Okuduğu bölüme ait öğrenci numaraları 1120 ile başlamakta olup
ve kendisi de bölümünün ilk pankartını taşıyan grupta olacağına göre Verda’nın sıra numarası kaç olmalıdır?
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İsmet Bey bahçesindeki plastik seraya avokado dikmek istemektedir.

Nuray KOYUNCU

40.

İsmet Bey internetteki araştırmaları sonucu avokadoların uzamasıyla ilgili ilk dört yıl için aşağıdaki grafiği
elde etmiştir.

Avokado fidanlarının boyu 1 metreye
ulaştığında, boyları 15 cm olacak şekilde
budanır.

İsmet Bey’in serasının yan kenarlarda yüksekliği 2,5 metre, ortada yüksekliği 4 m olduğuna göre;
A) Avokadoları tohumdan yetiştirirse seranın üzerindeki plastiği kaldırmak için İsmet Bey’in ne kadar süresi
var?

B) İsmet Bey Avokadoları 8 aylık fidan olarak alıp seraya dikerse, seranın üzerindeki plastiği kaç ay sonra
kaldırmak zorunda kalır?

C) Seranın üzerindeki plastiğin 1,5 yıl sonra kaldırılması gerekli olan bir durumda avokadolar kaç aylık fidan
olarak dikilmişlerdir?
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Arzu NERGİZ

Sanal market, internet yoluyla yapılan alışveriş türüdür. Sanal marketten sipariş vermek
isteyen Adem, uygulamayı açtığında almak istediği ürünlerin bazılarının kampanyada
olduğunu görmektedir. Kampanya aşağıdaki gibidir:

41.
• 4 adetten fazla 10 adetten az ürünlere %20,
• 9 adetten fazla 15 adetten az ürünlere %30,
• 14 adetten fazla ürünler için %40 indirim uygulanmaktadır.
Adem’in sipariş listesinde; 11 adet çikolata, 4 adet dondurma, 20 adet maske, 8 adet kolonya, 4 adet
dezenfektan ve 10 adet temizlik ürünü yazmaktadır. İstenilen ürünlerin fiyatları da aşağıda verilmiştir:

Sanal markette, 7 km’ye kadar mesafelerde ücret alınmamaktadır. 7 km’den fazla mesafeler için ise her 1
km’lik mesafede 1 TL ücret alınmaktadır. Adem’in evinin sanal markete uzaklığı 13 km’dir.
Verilenlere göre;
A) Adem’in ödeyeceği alışveriş ücreti veren fonksiyonu yazınız.

B) Adem’in ödeyeceği alışveriş ücretini hesaplayınız.
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Arzu NERGİZ

42.

Ayla Hanım bir tekstil atölyesinin ürettiği çocuk ve yetişkin kıyafetleri için boncuk ile motif işlemektedir.
Çocuk kıyafeti motifi için 26 adet, yetişkin kıyafet motifi için 37 adet boncuk kullanmaktadır. İşlediği motifler
için ücretlendirme ise şu şekildedir;
• Çocuk kıyafeti; 50 adet ve altında ise her adet için 2 TL, 50 adet üstü ise adet başına 3 TL
• Yetişkin kıyafeti; 30 adet ve altında ise her adet için 3TL, 30 adet üstü ise her biri için 3,5 TL
İşleme ücreti almaktadır.
Buna göre;
A) Ayla Hanım günde en çok 70 motif işleyebildiğine göre, günlük gelirini veren formülü yazınız.

B) Ayla Hanımın tamamladığı çocuk ürünü yetişkin ürününün 3’te biridir. Ayla hanım 200 adet ürün
tamamladığına göre ne kadar boncuk kullanmıştır?
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