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Bu kitapçık Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Matematik

Okuryazarlığı ve PISA Pilot Çalışması" kapsamında Matematik Okuryazarlığı

kavramı üzerine eğitim almış Ortaokul Matematik Öğretmenleri  tarafından

üretilen sorularla oluşturulmuş, redaksiyon ekibi tarafından gözden geçirilmiştir. 



Günümüz eğitim sisteminde analitik düşünen, olaylar ve durumlar arasında ilişki kurabilen, problem çözme
yeteneğine sahip,  teknolojiyi etkin kullanan bireyler yetiştirmek temel amaçlar içinde yer almaktadır. Bu
hedefler doğrultunda öğrencilerin bu yeterliliklerini geliştirmek ve 21. yy becerilerine sahip bireyler
yetiştirmek amacıyla okullarda kodlama dersi verilmeye başlanmıştır. 
Bilişim dersinde öğrencilerine kodlama öğretmek isteyen Güngör öğretmen sağa ve sola doğru sonsuz
hareket eden bir ütü programlamış ve öğrencilerinden sayı doğrusu üzerinde  ”0” noktasında duran bu ütüyü
hareket ettirip “-4” noktasında durmasını sağlayacak farklı algoritmalar yazmalarını istemiştir. 

Bu bilgiye dayanarak Ahmet, Ebru, Selda ve Başak isimli öğrenciler aşağıdaki kodlamaları oluşturmuştur.

Sevgi KARABIYIK

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 ARALIK AYI 

ÇALIŞMA ÇIKTILARI

1.

0-1-2-3 1 2 3

Yukarıdaki gibi dört farklı algoritma yazan öğrencilerden hangi sinin yazdığı algoritma yanlıştır?

A)Ahmet             
B) Selda         
C)Ebru           
D)Başak



2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 ARALIK AYI 

ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Gülfem NALBANT
Selçuk, Miraç ve Eylül okulda öğrendikleri tam sayıların üslü ifadeleri konusunu pekiştirmek
amacıyla oynayacakları tombala oyununu kendileri hazırlamak istemişlerdir. Hazırlayacakları
oyunda kartlara yerleştirmek amacıyla herkes beşer tane sayı yazacaktır.
Selçuk hazırladığı kartları arkadaşlarına göstermiştir.

2.

 Kartlarda eksik olup olmadığını anlamak için kartları küçükten büyüğe doğru sıralamışlardır. Selçuk’un
hazırladığı kartları sıraladıklarında üçüncü sırada hangi kart bulunur?

Bir matematik öğretmeni bu oyunu ; tam sayılarla dört işlem konusunda kullanmak istemiştir ve oyun
kurallarını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

- Beşer kez atış yapılacak.
- Öğrenciler kibrit kutusu dik gelirse +10 puan, yatay gelirse +5 puan , dik veya yan gelmediğinde  -8 puan
alacak 
-  Oyun sonunda fazla puan alan oyunun galibi olacak .

Yusuf ve Ali oyunu oynamak için gönüllü olmuştur .
 
 Yusuf’un yaptığı atışlarda ; kibrit iki kez dik , bir kez yatay ,  iki kez de yan ve dik dışındaki yüzler gelmiştir. Ali’
nin yaptığı atışlarda  ; kibrit bir kez dik , bir kez yatay , üç kez kez de yan ve dik dışındaki yüzler gelmiştir Buna
göre oyunu hangi öğrenci kaç puan farkla kazanmıştır ?
 
 
A) Ali 18 puan farkla
B) Yusuf 18 puan farkla
C) Ali 9 puan farkla 
D) Yusuf 9 puan farkla

Kevser AKDENİZ
Kibrit oyunu iki kişi ile oynanır. Kibrit kutusu , bas parmak ve işaret parmakları ile tutularak
döndürülüp havaya atılır. Kutunun dik veya yan gelme durumlarına göre puan alınır. Dik veya yan
gelmezse atma hakkı diğer kişiye geçer.

3.
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Aynur BAKIRCI

4.

Yukarıda planı verilen evin tüm duvarları beyaza boyalıdır. Evin boyasını yenilemek isteyen Fatma hanım
salon , mutfak ve antreyi krem rengi , odaları ise turkuaz rengine boyamak istemektedir . Bu iş için ARB
marka boya tercih etmiştir . ARB Boyaları   2,5 L;  7,5 L ve 15 L olarak üç farklı boyda satılmaktadır . Her
bir boyun kaç TL’ye satıldığı tabloda belirtilmiştir. 

Bu marka ile 50 m  lik  bir alanı boyayabilmek için  8 L  boya yeterli oluyorsa  Fatma Hanım’ın boya için
ödeyeceği tutar en az kaç TL’dir ?
A ) 900                               
B ) 840                                 
C ) 810                                   
D ) 790

2

Bir evin duvar alanını yaklaşık olarak bulmak için basit bir hesaplama yapılabilmektedir. Buna göre;
taban alanının 3 katı duvar alanı olarak alınabilir.  Örneğin; 5 m   zemine ait boyanacak duvar 15m
alınabilir.

2 2 



2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 ARALIK AYI 

ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Aykut ÇAM

5.

Örneğin; Fethiyespor 3- 2 Bodrumspor maçı sonucunda Bodrumspor’un puanı 0, averajı -1; 
Fethiyespor’un puanı 3, averajı +1 dir.         

               Selimiyespor 1-5 Bafa Zeytinspor maçı sonucunda Selimiyespor’un puanı 0, averajı -4; Bafa
Zeytinspor’un puanı 3, averajı +4 dür.   

Aşağıda 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu maç sonuçları yer almaktadır. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA üyesi her ülke şampiyonunun (bazı ülkelerde ilk birkaç sırada yer alan
takımların) katıldığı organizasyon olup, Avrupa'daki en prestijli turnuva konumundadır. Turnuvada ilk
grup aşamasında galibiyet +3 puan, beraberlik +1 puan, mağlubiyet 0 puandır. Averaj, aralarında puan
eşitliği bulunan takımların birbirlerine göre üstünlüğünü belirlemek için attıkları ve yedikleri gollerin
farkına dayalı kuraldır. Puanlamanın eşit olduğu durumlarda atılan her golün +1, yenilen her bir golün -1
olduğu averaj hesabı devreye girerek sıralama belirlenmektedir. Gruplarda 1 ve 2. sıradaki takımlar bir
üst tura çıkarken 3. takım UEFA Avrupa Ligi’nde yola devam etmektedir. Sonuncu takım elenmektedir.

Tablo: 2019-2020 Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu Sonuçları

Bu sonuçlara göre UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden takım hangisidir?
A) Zenit St. Petersburg 
B) RB Leipzig  
C) Lyon 
D) Benfica



2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 ARALIK AYI 

ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Trafik cezaları iki haftalık süre içerisinde ödenirse indirim uygulanmaktadır. Serkan Bey 5 Kasım 2020 ‘de
hız sınırını %10-30 aşma cezası almış ve 11 Kasım 2020’de de engelli park alanına park etme cezası
almıştır. 23 Kasım 2020’de cüzdanında  kredi kartları ve 500 TL nakit para ile cezasını ödemeye gitmiştir ve
o gün tüm cezayı ödemiştir.  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cüzdanındaki nakit para toplam cezasını ödemeye yetmemiştir.
B) Toplam 440 TL ödemesi gerekmektedir.
C) 27 Kasım 2020’de ödeseydi 72 TL fazla para ödeyecekti.
D) 13 Kasım 2020’de ödeseydi 112 TL daha az para ödeyecekti.

Selin, Tolga, Pelin ve Erdem birlikte tatil yapacaklardır. Bu yolculuk için iki seçenekleri vardır. Araç ile yolculuk
yaparlarsa 1 km de  kişi başı 20 kuruş yakıt ücreti ödeyecekler. Otobüs firmasına ise kişi başı km'de 15 kuruş
yakıt ücreti vereceklerdir. Seyahat için otobüsü tercih eden Selin ve arkadaşları otobüs firmasına 360 TL
ödemiştir. Bu kişiler tatile araç ile gitmek isteselerdi kaç TL ödeme yapmaları gerekirdi?
A) 420                           
B) 450                                
C) 480                         
D) 500

Rabia KIRIK
Türkiye’de trafik cezaları kapsamında sürücüler belli miktarda parayı ceza olarak ödemek zorundadır.
Hangi durumların cezalandırılacağını bilmek daha doğru ve daha dikkatlili araç kullanımı için büyük
önem taşır.

6.

Mehtap YILDIRIM

7.
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Bir çiftçi, 5 dönüm büyüklüğündeki tarlasına sarımsak dikmek istiyor. Araştırmaları sonucu, 1 dönüm tarlaya
yaklaşık 120 kg sarımsak dikildiğini öğreniyor. Bu iş için, bir başının ağırlığı yaklaşık 50 gram olan ve bu bir
başın içinden yaklaşık 8 diş dikilebilir büyüklükte tohumun çıktığı sarımsakları kilogram fiyatı 30 TL’den satın
alıyor. Bu hesaba göre aldığı sarımsakları tarlasına dikiyor ve diktiği sarımsaklar hiç fire vermeden çimleniyor. 

Bu çiftçi, diktiği sarımsakları yaş olarak satmak isterse, yaş sarımsakları 10’ar adet sarımsaktan oluşan bağlara
ayırarak, bağını 5 TL’ye satacaktır. Kuru olarak satmak isterse, diktiği sarımsakları kilogram fiyatı 30 TL’ye
satacaktır. (Yeni çıkan sarımsakların kuru halinin bir başının ağırlığı da yaklaşık 50 gramdır.)

Buna göre, çiftçi satış için hangi durumu tercih ederse daha karlı bir seçim yapmış olur? Seçimler arası kazanç
farkı kaç TL’dir? 
(Yetiştirme sürecindeki diğer masraflar ihmal edilmiştir.)

Ayşe yaptığı hesaplamalara göre  160 dk konuşunca A ve B tarifesinde ödeyeceği ücretin eşit olduğunu
fark ediyor.
Buna göre B tarifesinde 1 dk konuşmanın ücreti kaç kuruştur?
A) 15 
B) 18                        
C) 20                       
D) 24

Umut SÖĞÜT

8.

Mehtap YILDIRIM

9.

Ayşe aşağıda verilen iki farklı GSM tarifesinden birini seçecektir.(1 TL = 100 kuruş)

A) Yaş sarımsak, 102000 TL daha karlı 
B) Kuru sarımsak, 126000 TL daha karlı
C) Kuru sarımsak, 24000 TL daha karlı
D) Yaş sarımsak, 24000 TL daha karlı
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                   ondalık sayılarını söylüyorlar.

Beliz

1,105

Neva 

2,35

Tarık

0,987

Oyunlarını şu şekilde tanımlıyorlar:
Her biri sırası ile bir ondalık sayı söylüyor, söylenen sayıyı herkes rasyonel sayıya çeviriyor, daha sonra
oluşan rasyonel sayıyı sadeleştirmeden paydasından payını çıkararak bir tamsayı elde ediyorlar, en son da
elde ettikleri tam sayıları topluyorlar.

Habil EKSİK
Beliz, Neva ve Tarık matematik sınavına çalışmak için buluşuyorlar, konuyu hem daha iyi anlamak
hem de ders çalışma ortamını eğlenceli hale getirmek için bir oyun tasarlıyorlar. 

Her üçü oyunun sonunda doğru sonuca ulaştıklarına göre buldukları sayı kaçtır?
A) -196
B) 218
C) - 242
D) 278

İpek KOÇ

10.

11.
7
3:

Bilgi: Katı bir cismin sıvı içinde yüzebilmesi için cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden küçük
olması gerekir. 

A)

B)

C)

D)

3
gr

cm

5
9 3

gr
cm

3
4 3

gr
cm

8
5 3

gr
cm:

:

:

Yukarıda içindeki sıvının öz kütlesi 0,8 g/cm olan içi dolu bir kap verilmiştir. Yukarıda öz kütleleri verilen
cisimlerinden hangisi ya da hangileri bu kaba atılırsa sıvının içinde yüzer?  

3
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Buna göre  ürünlerin her bir paketindeki kütle sıralaması nedir?

A)Pirinç < Mercimek < Kuru Fasulye < Et < Tavuk         
B)Mercimek < Tavuk < Pirinç < Kuru Fasulye < Et
C) Mercimek < Pirinç< Kuru Fasulye < Tavuk < Et         
D) Tavuk < Pirinç <Mercimek < Et < Kuru Fasulye

Melike CEYLAN

Özlem KILIÇ

12.

13.

Bir süpermarkete koliyle gelen ürünler ve bir koliden çıkan paket sayıları aşağıda verilmiştir. Aynı
ürün için eşit ağırlıkta olacak şekilde aşağıda belirtilen sayılarda paketleme yapılacaktır.

 Poyraz, Selin ve Mert aynı hizadan başlayarak denizin içinde bulunan dubaya kadar suyun altından
yüzme yarışması yapıyorlar. Ancak duba ile aralarındaki mesafenin Poyraz      ‘üne, Selin   ‘ sına,
Mert ise    ‘ ine kadar yüzebilmiş ve sonra su yüzeyine çıkmışlardır. Buna göre duba ile su yüzüne
çıktıkları yer arasındaki mesafenin küçükten büyüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

3
5

6
85

7

A) Poyraz < Selin < Mert
B) Poyraz < Mert < Selin
C) Mert < Selin < Poyraz
D) Selin < Mert < Poyraz

Özlem SÜL

14.

Bir bilgisayar oyununda sarı yüz işareti, kırmızı hayaletlere yakalanmadan var olan noktaları
yiyerek puan kazanacaktır.

Sayı doğrusu üzerinde hareket eden sarı yüz
işaretinin hangi noktaya gelmesi puan
kazandırmaz?
A)  8/4       

B)  3/5       

C) -8/5    

D) -17/5
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Habil EKSİK aa

15.

a3 a2 Biçiminde bir işlem tanımlanıyor.

3
5

(- ) + ( )2
5 = işleminin sonucu nedir?

A) 47
125

7
125

7
125
-

1
5

-

B)

C)

D)

Bahar KARAGÖZ

16.

Tuba akıllı telefonundan 8 tane bölme işlemi yapmak istiyor. Yaptığı işlemler aşağıda verilmiştir.

Buna göre Tuba, akıllı telefonunda yaptığı bölme işlemlerin kaç tanesinin sonucunda virgülden sonra
kendini tekrar eden sayılar görür?  
a)2
b)3
c)4
d)5
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Rabia KIRIK

Aynur BAKIRCI
Triatlon; sporcunun erişebildiği gücü zorlayan , insanüstü  bir çaba gerektiren, değişik yaş
gruplarının yapabileceği bir branştır . Triatlon üç farklı spor branşının, zaman ayırımı olmaksızın
ard arda yapılması ile oluşan yeni bir spor branşıdır . Bunlar sırasıyla, Yüzme-Bisiklet-Koşudur .

Triatlon yarışma mesafeleri şöyledir:
Sprint-Kısa: Yüzme (750 m), Bisiklet (20 km), Koşu (5 km)
Olimpik: Yüzme (1500 m), Bisiklet (40 km), Koşu (10 km)
Ironman (Demir adam): Yüzme (3800 m), Bisiklet (180 km), Koşu (42 km 195 m)

18.

17.

Yukarıda verilen bilgilere göre ; ironman mesafesinde yarışan bir sporcu olan Mert’in  kat ettiği mesafe ,
olimpik mesafesinde yarışan bir sporcu olan Kerem’in kat ettiği toplam mesafeden kaç km fazladır ?  
( 1km = 1000 m ) 
A) 174,495                     
B) 138,253                     
C) 115,728                       
D) 181,195

Yukarıda Şekil 1 ‘de üst yüzeyi dikdörtgensel bölge şeklinde olan ve katlanıp açılabilen bir masanın açık hali
verilmiştir. Masa açık haldeyken üst yüzeyinin çevresi  6,6  metredir. Bu masanın her iki yanından eş
dikdörtgensel bölge şeklinde parçalar katlandığında Şekil 2 ‘deki gibi olmaktadır ve bu haldeyken üst yüzeyi
karesel bölge olup, alanı  25/16 m ‘dir. Buna göre masanın açılıp katlanabilen eş parçalarından
birinin kısa kenar uzunluğu kaç metredir?

2

A)  2/5                        
B)  3/5                       
C)  3/4                         
D)  8/5
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Arabanın Uzunluğu

Sevgi KARABIYIK

Sevgi KARABIYIK
Küpe çiçeğine fuşya adı da verilir. Kimi yerlerde fuşya rengi çingene pembesi, galibarda veya
magenta olarak da adlandırılır. Fuşya rengi tam ve eşit yoğunlukta mavi ve kırmızı ışık
karıştırılarak elde edilir. Renkli baskı ve tasarımda magenta rengi ve fuşya arasında daha fazla
farklılıklar bulunmaktadır. Magenta daha kırmızımsı iken, fuşya ise genellikle daha mavimsi bir
renktir. Fuşya renginde mavi renk biraz daha fazladır.

Bir süper marketin market içinde yer kaplayan en önemli ihtiyaçlarından biri de alışveriş için
kullanılan tekerlekli arabalardır. Büyük bir süper market boyları ve taşıma kapasiteleri farklı olan
dört tip market arabası almak istiyor ve aldığı bir grup için en fazla 1,5 metre uzunluğunda yer
kaplayacak şekilde yer ayarlaması yapıyor.

Yukarıda verilen araba büyüklükleri ve uzunluklarına göre araba almak isteyen market yöneticisi bu alışveriş
uzunluğunun  2/3  ‘ü kadar diğer arabanın içine girecek şekilde iç içe geçirebildiğini biliyor. Buna göre ayrı
ayrı her bir çeşitten en fazla alabildiği araba sayıları için ödeyeceği toplam ücreti bulunuz?
A)6352,20 
   
B)5311,8 
      
C)5317,5 
 
D) 4655,9  

Yukarıda bilgiler doğrultusunda resim dersinde küpe çiçeği çizmek isteyen Yasemin mavi ve kırmızı
renklerini karıştırmak istiyor. Aşağıda mavi ve kırmızı boya miktarları verilen karışımların hangisini seçerse
fuşya tonuna en çok yaklaşmış olur?

20.

19.
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Bahar KARAGÖZ

İpek KOÇ

22.

21.

Şekildeki özdeş kare sıralar, kare şeklindeki 7/A ve 7/B sınıfına sosyal mesafeye uygun olarak duvarlara ve
birbirlerine eşit aralıklarla konumlandırılacaklardır. Özdeş kare sıraların bir kenar uzunluğu 4/5 m dir.
Sıraların 7/A sınıfına 3 erli 3 erli uzaklığı, 7/B sınıfına 4 erli 4 erli uzaklığı ise 7/5 m olacak şekilde
yerleştirileceklerdir. Verilen bilgilere göre 7/B sınıfının alanı 7/A sınıfının alanından ne kadar fazladır?

7/A 7/B

A) 241
5

261
5

301
5

-

311
5

B)

C)

D)

1.adım : İki  sayı gir.
 2.adım : Küçük olan sayıyı belirle ve karesini al.
 3.adım : Büyük sayının küpünü al.
 4.adım : Bulduğun sayıları topla.
 5.adım : Sonucu ekrana yaz.

Zeynep’ e öğretmeni aşağıdaki algoritmayı uygulaması için ikişerli ikişerli  rasyonel sayılar vermiştir.

Buna göre öğretmenin verdiği rasyonel sayı çiftlerine yukarıdaki algoritmayı uygulayan Zeynep'in bulduğu
sonuçlar aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 117
64

11
27

43
64

57
64

B)

C)

D)

1
2

3
4ve-

1
3

2
3ve- -

3
2

3
4ve- -
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Mehmet GEÇER

Selçuk KAÇAR

24.

23.

-

Bir kitabevi A, B, C ve D marka yayınevlerinden gelen kitap kolilerini 8 metre yükseklikteki depoya;
aynı firmaya ait koliler, sığabilecek en çok sayıda üst üste gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Kolilerin
yükseklikleri ve tavan ile koliler arasında kalan boşlukların uzunlukları aşağıdaki gibidir.

Kolileri yerleştirme işlemi tamamlandığında tavan ile koliler arasında kalan boşlukların küçükten büyüğe
doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) a<b<c=d                       
B) c<a<d<b                        
C) a=b<d<c                       
D) b<a<c<d 

Dart oyunu özellikle Orta Çağda okçuların eğitim alması için başlatılmış bir oyundur. Bu oyun türü
ise  ilk kez İngiltere' de oynanmaya başlanmıştır.

Ahmet şekildeki dart tahtasını alt kenarı zeminden 17/10 m yüksekte duvara asıyor. Bu oyunu oynamak
isteyen Ahmet sırayla 4 atış yapıyor. 4 atışında okun yerden yükseklikleri tabloda verilmiştir. Buna göre
Ahmet kaçıncı atışında dart tahtasını tutturmuş olabilir?
(Dart tahtasının çapı: 9/20m)

A)  1.Atış                           
B)  2.Atış                              
C)  3.Atış                                
D)  4.Atış
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Sırayla kutudan birer kart seçiyorlar. Aycan'ın çektiği kartta ki sayı en küçük, Selcen'in çektiği karttaki sayı en
büyük olduğunda sayıların çarpımının toplama işlemine göre tersi kaç olur?

Ayşe AKTAŞ

Gökçen ERYİĞİT

26.

25.

-

Aycan ve Selcen, pandemi döneminde eğlenerek konu tekrarı yapmak için bir oyun tasarlıyor.
Oyunda kartlara aşağıdaki sayıları yazarak bir kutuya atıyorlar.

A) -11/3                       
B)   11/3                      
C) - 11                          
D)    11

 Bozuk bir musluğun israf ettiği su pek  önemli değilmiş  gibi gelir çoğumuza ancak; su
kaynaklarımızı yeterli ve dengeli kullanmazsak gelecekte çocuklarımıza çöl olmuş bir dünya
bırakacağız.

Bu konunun önemini öğrencileriyle konuşan Sevim öğretmen ilginç bir soruyla öğrencilerini baş başa
bırakır: ‘Eğer evinizde 18/5 saniyede bir damla su akıtan bozuk musluğunuz  varsa ve  bir damla  su  da 
 yaklaşık olarak   2/5 ml ‘ye karşılık geliyorsa sizce 1 ayda boşa akan  bu su miktarı ile aşağıdakilerden
hangisi/hangilerini yapabilirsiniz?           
(1 saat=3600 sn ) (1 gün =24 saat) (1 ay= 30 gün)  (1L =1000 ml   )

I- 5  defa banyo yapmak (1 banyo 120 L)
II- 25 defa sifonu kullanmak (1 sifon 10 L)
III- 20 defa bulaşık yıkamak (1 makina bulaşık yıkama 14 L)
IV- 150  defa el yıkamak  (1 el yıkama  2 L)
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Nazan Öğretmen bir rozet için ½ metre kurdele kullanıldığını bildiğine göre ; tüm rozetler için gerekli
kurdeleyi aldığında tuhafiyeciye kaç TL öder ? ( Tuhafiyeci kurdeleleri kesmeyip top halinde  satmaktadır.)
 
A ) 7,53                   
B ) 12,55                    
C) 10,04                    
D) 15,06

Buna göre 1 tablet ve 1 tablet kalemini birlikte en uygun fiyata almak isteyen Sinem Hanım aşağıda
verilenlerden hangisini tercih etmelidir? 
            

TABLET                  TABLET KALEMİ
A) Hepsibirarada                 Amaz10
B) Trendi                                Trendi
C) En12                             Hepsibirarada
D) Amaz10                              En12

Kevser AKDENİZ
Okuma bayramı ; öğrenimin ilk yılında öğrencilerin okumaya başlamasını kutlamak amacıyla yapılan
bir törendir. 70  tane 1. Sınıf öğrencisi olan bir okulda okuma bayramı yapmak için görevlendirilen
Nazan öğretmen öğrencilerine kurdeleden rozet yapmaya karar vermiştir. Bunun için tuhafiyeye
giden Nazan öğretmen bir top kurdele uzunluğunun ve fiyatının  ne kadar olduğunu öğrenmek
istemiştir. Tuhafiyecinin verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir.

Mustafa ATIGAN

27.

28.

Bir rozet için kullanılan 
kurdele ½ metre 

Bir top kurdele 10 metre 
2,51 TL

Çağımızın en büyük sorunlarından biri haline gelen tüketim çılgınlığı gün geçtikçe hızını artırarak
devam etmektedir. Bilim insanlarının bu konuda yaptığı çalışmalar sonucunda; insanların ihtiyacı
olmasa da alışveriş yaparken ‘’ileride lazım olur’’, ‘’ucuz’’ veya ‘’beğendim ne güzel şey’’ diye
düşündükleri ortaya çıkmıştır.

Yukarıdaki tabloda Sinem Hanım’ın almayı düşündüğü tablet ve tablet kaleminin farklı alışveriş sitelerindeki
fiyatları ve indirim miktarları verilmiştir.

Dünyada ve ülkemizde kasım ayı alışveriş çılgınlığının yaşandığı bir ay olarak görülmektedir. Ülkemizdeki
firmalar da her sene “gülümseten hafta sonu”, “efsane cuma”, “efsane günler” gibi indirim kampanyaları
yapmaktadır. Sinem Hanım ihtiyacı gereği tablet ve tablet kalemi almak istemektedir. Bunun için dört
alışveriş sitesinden fiyat araştırması yapmıştır. 
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Çizim yapmayı kolaylaştıran bir bilgisayar programında var olan ekran boyutu her artı tuşuna basıldığında
mevcut boyutun 4/3 katı, her eksi tuşuna basıldığında ise mevcut boyutun 1/2 katı olmaktadır. Ada alanı
324 cm   olan bir dikdörtgensel bölge içerisine çizimini yapmış ve kontrol etmek için önce 2 kez artı tuşuna
basmıştır. Daha sonra 3 kez eksi tuşuna basarak çizimin son durumdaki boyutu ile görünümünü
kaydetmiştir. Son durumda çizimin oluşturulduğu dikdörtgensel bölgenin alanı kaç cm 'dir?

2

2

Betül AKYALÇIN

Tuğba ALTINTAŞ

29.

30.

A) 56                             
B) 72                             
C) 96                         
D) 108

Cerrahi ürünler üreten bir firmadaki beyaz ve renkli maskelerin üretim maliyetleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

Mehmet bey  1/5 ‘i renkli, kalanı beyaz olmak üzere 3000 adet maske ürettiğine göre üretilen maskelerin
maliyeti ne kadar olur?
A) 360
B) 480
C) 600
D) 720



Mustafa ATIGAN

31.

Kişilerin boy ve kiloları hesaplanarak fazla kilolu ya da aşırı zayıf oldukları tespit edilerek sahip olabilecekleri

potansiyel hastalıklarının kontrolleri ya da erken müdahaleleri yapılabilmektedir. İdeal kiloyu hesaplamak

için tüm dünyada Vücut Kitle İndeksi (VKİ) hesaplaması kullanılır. VKİ değeri; kilogram olarak ağırlığın,

metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle (kg/m²) elde edilir.

Sağlıklı beslenme, hem sağlığın hem de vücut formunun korunması açısından en önemli

konulardan bir tanesidir. Tüm yaş gruplarında sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda

gerekliliklerin yerine getirilmesi ideal vücut kütlesine sahip olmak açısından büyük önem taşır.

Dolayısıyla sağlıklı beslenmeye uygun kalori alımı ile vücut kütlesinin ideal aralıkta tutulması

oldukça önemlidir.

İdeal kilo değer aralığı, vücut kitle endeksinin 18,5 ila 24,9 aralığında olduğu bütün ağırlıkları kapsamaktadır.

İdeal kiloya sahip bireylerin dengeli ve sağlıklı beslenmeye devam etmeleri, ideal kiloda olmayan bireylerin

diyetisyene başvurması önerilmektedir. Buna göre farklı yaşlardaki dört arkadaş vücut kitle endekslerini

hesaplayarak ideal kilolarını bulacaklardır. İdeal kiloya sahip olmayanlar diyetisyene başvuracaktır. 

Buna göre diyetisyene başvuracak isimler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Mustafa ve Sinem

B) Mustafa, Fatih, Çiğdem

C) Çiğdem ve Fatih

D) Çiğdem, Mustafa, Sinem
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Aracının yakıt tüketiminin teknik verileri yukarıdaki tabloda verilen Mehmet Emin aracının deposu boş iken
aracına deposunun 2/13’ i kadar yakıt almış ve şehir içinde 50km aracını kullandıktan sonra tüm depo
hacminin 1/4'i kadar daha yakıt almıştır. 
Mehmet Emin aracının deposu 52 L olup depoda 7,5 L yakıt kaldığı anda benzin uyarı ışığını yanmaktadır.
Buna göre aracını şehir dışı yolda kullanacak olan Mehmet Emin Bey benzin uyarı ışığı yanmadan aracına
yakıt almak istiyorsa en fazla kaç km içinde bir benzin istasyonuna uğramalıdır?

A) 50                     
B) 100                   
C) 125                   
D) 180

 Bu gibi etkenler neticesinde organik tarım ortaya çıkmıştır. Yeni aldığı arazide organik tarım
yapmaya karar veren Emekli Matematik Öğretmeni Mahmut Bey, arazisinin 2/5‘ine portakal, 1/30‘una
limon, 1/3’ünü nar ve nar ağacı için ayırdığı kısmın 1/2’lik kısmı kadarlık alana mandalina ağacı
dikmeye karar vermiştir.

Muhammet AKTÜRK

Muhammet AKTÜRK

32.

33.

Arazinin geri kalan kısmını sebze bahçesi yapmayı planlayan bu çiftçinin sebze bahçesi için ayırdığı kısım
tüm bahçenin kaçta kaçıdır?

A)  1/15
B)  4/15
C)  11/15
D)  14/15

Muhammet AKTÜRK

cm cm

cm34.

Bir fabrikada üretilen ürünler yaban ayrıt uzunlukları  101/2
cm,  201/4 cm ve 253/5 cm olan dikdörtgenler prizması
şeklindeki kutular aralarında boşluk kalmadan önden arkaya
doğru, herhangi bir ayrıtı üzerine  hepsi aynı yönde olmak
şartıyla yerleştiriliyor. Kamyonetin arkasında en az boşluk
bırakılmak istediğine ve  yerleştirilen kamyonetin kasa
uzunluğu 380 cm olduğuna göre kamyonet kasasının arkada
kalan boşluk kaç metredir?

A) 25,8  
B) 0,265  
C) 0,258  
D) 0,2825

Bitkilere verilen suni gübrelerin, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanılması nedeniyle yer altı sularımız
ve toprağımız kirlenirken; elde edilen ürün üzerindeki kalıntılar ise sağlığımızı giderek daha çok
tehdit etmektedir.
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Umut SÖĞÜT
Doğu Asya’da bulunan Japonya, bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus’ta yer alan Japonya, sık sık
büyük depremlerle sarsılmaktadır. Teknolojinin oldukça geliştiği ülkede, hayatın her alanında
depreme karşı önlemler alınmaktadır. 22 Kasım 2016 tarihinde, o zamanki nüfusu yaklaşık
295.000 olan Japonya’nın Fukuşima Bölgesi’nde 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydan
gelmiştir. Bu depremde 2 kişi hafif yaralanırken, hayatını kaybeden kimse olmamıştır.35.

Deprem Sonrasında Fukişima'dan Bir Görüntü

30 Ekim 2020 günü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında bulunan Sisam Adası’nda 6,9 büyüklüğünde bir
deprem meydana gelmiştir. İzmir’in depremden en çok etkilenen ilçesi yaklaşık 312.000 kişilik nüfusuyla
Bayraklı ilçesidir. Bayraklı’da 17 bina yıkılmış, depremde 1035 kişi yaralanmış, 114 vatandaşımız hayatını
kaybetmiştir.

Deprem Öncesi ve Sonrası Bayraklı'dan Birer Görüntü

Yukarıda verilen bilgilere göre, her iki yerleşim yerinde meydana gelen aynı büyüklükteki depremler
sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların, yerleşim yeri nüfusuna oranları arasındaki farkı
yaklaşık olarak hesaplayıp bu farkı yorumlayınız. 
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Tabloda verilen bilgilere göre kurslardan hangileri açılır?
A) Resim,  Folklör         
B)Keman, Yaratıcı Drama ve Folklör      
C)Resim,Yaratıcı Drama ve Folklör    
D)Tiyatro, Keman

Melike CEYLAN
Bir kültür merkezinde açılması planlanan yaz kurslarıyla  ilgili belirli koşulların sağlanması

gerekiyor. 

-   1 haziran tarihine kadar internetten ön başvuruların yapılması 

- Ön başvuruları yapıldıktan sonra ilgili bankaya belirtilen sürede ücretleri yatıranların başvuruları

kabul edilecektir. (Açılmayan kurslarda başvuru ücreti iade edilecektir.)

36.

  Kurslar için toplam  360 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Kursların açılması için toplam kontenjanın;

1/9 ‘u resim, 1/12’si  yaratıcı drama, 17/36’sı  folklör ,  1/18’i keman, 1/6’sı tiyatro  ve 1/9 u bilgisayar olarak

belirlenmiştir.



Kalınlıkları eşit, uzunlukları  4,5 dm,  46/8 dm, 6,2 dm, 25/4 dm olan dört çıtası bulunan Asaf bu çıtaları
kullanarak uçurtma yapmak istemektedir. Uçurtmayı yapması için 4 eş uzunlukta çıtaya ihtiyacı vardır. Buna
göre;

a) Bu işi en kısa sürede yapmak isteyen Asaf kaç dm uzunluğunda çıtalar kullanmalıdır?

b) Kısaltması gereken çıtaların her birinden kaç dm çıta kesmelidir?
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Aykut ÇAM

37.

Duygu ÇİLİNGİR

38.

7. sınıf öğrencisi Suna’nın lise öğrencisi kuzenleri Mert ve Semra birlikte 4 yanlışın 1 doğruyu
götürdüğü online bir matematik sınavına katılıyorlar. Mert ve Semra’nın katılmış oldukları bu
sınavda doğru, yanlış ve boşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• Mert’in bu sınavdaki doğru sayısı tüm soruların  5/6'i kadar, yanlış cevapları tüm soruların  1/8' i kadardır
ve 2 soruyu boş bırakmıştır.
• Semra ise soruların 1/48' ini yanlış yaparken  1/6'ini boş bırakmıştır. Geriye kalan soruları ise doğru
yanıtlamıştır.

Verilen bilgilere bu iki arkadaştan hangisi kaç net farkla diğerinin önüne geçmiştir?

A) Semra, 0.5 net ile       
B) Mert, 1 net ile    
C) Semra, 0.25 net ile     
D) Mert, 0.5 net ile    
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Gülfem NALBANT
Alparslan odasına kitaplarına kolaylıkla ulaşabilmek için kitaplık yapılmasını istemiştir. Alparslan
babasıyla birlikte istediği kitaplığı yaptırmak için marangoza gitmiştir. Alparslan istediği kitaplığın
fotoğrafını ve ölçülerini marangoza göstermiştir.

Kitaplığın ara raflarının uzunlukları birbirine eşit ve  3/10 m'dir. Buna göre bu kitaplığın uzun kenarı (G)   sayı
doğrusu üzerinde aşağıdakilerden hangisi gibi gösterilebilir? 

0 1

1 2

2 3

1 2

39.

G

G

G

G

A)

B)

C)

D)



Uzaktan Eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencilerin ve öğretmenlerin okula
gelme zorunluluğu olmaksızın bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü,
sesli olarak derslerin işlendiği yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Tüm dünyada olduğu gibi  covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde de Uzaktan Eğitim e geçiş yapılmıştır.
Ülkemizde EBA( Eğitim  Bilişim Ağı) vasıtası ile gerçekleştirilen uzaktan eğitimde her bir canlı dersin süresi
30 dakika olup dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadır.

Yukarıda 7. Sınıf öğrencisi Zehra’nın haftalık ders programı verilmiştir. Zehra’nın annesi kızının televizyon
izleme süresini kontrol altında tutmak için Zehra’ya bir soru sorar ve bu sorunun doğru cevabını bulursa
günlük o süre kadar televizyon izlemesine izin verir. Annesinin sorduğu soru ise şöyledir:

“Haftalık dersler arası toplam dinlenme süresi ile haftalık Matematik ve Matematik Uygulamaları derslerinin
toplam süresi arasındaki fark ne kadardır?”

Zehra soruya doğru yanıt verdiğine göre annesi Zehra’nın günlük ne kadar süre televizyon izlemesine izin
vermiştir?
A) 2,5 saat              
B)  2 saat         
C) 1.5 saat        
D)1 saat
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Tuğba ALTINTAŞ

41.

Duygu ÇİLİNGİR

40.

Milas Belediyesi, sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak için

belirli noktalara yandaki görseldeki su kapları koymuştur. Belediye,

eşit hacimli kaplarda bulunan suların kullanıldıktan sonra kalan su

miktarlarını ise aşağıdaki tabloda göstermiştir.

Buna göre, en az hangi mahalledeki kaptan su kullanılmıştır?
A) Hacı İlyas Mahallesi
B) Şevketiye Mahallesi 
C) Cumhuriyet Mahallesi
D) Beçin Mahallesi



Vücut kitle indeksi (VKİ), vücudumuzdaki tahmini yağ oranını gösteren bir değerdir. Bu değer;
kilonun boy değerinin m cinsinden karesine bölünmesiyle bulunur.

 
 

Vücut kitle indeksi veri aralıkları Dünya Sağlık Örgütü’nün referans değerleri olup aşağıdaki gibidir.
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Selçuk KAÇAR

43.

Özlem KILIÇ

42.

Defne 160 cm boyunda ve 64 kg’dır. Bu bilgilere dayanarak kendi Vücut kitle indeksini hesapladığına göre,
Defne’nin sonucu ne olur?

A) Zayıf  
B) Normal  
C) Kilolu  
D) Obez

Mustafa Bey’in aracı 425₺ yakıt kapasitesine sahiptir. Mustafa Bey, aracıyla deposunun tamamı

dolu iken başladığı 510 km’lik yolculuğun sonunda ortalama hızının 120 km/h olduğunu ve

deposundaki yakıtın           ’sinin kaldığını görmüştür. 2
5

Yapılan testlerde; ortalama 100 km/h hızla yapılan yolculuklarda, ortalama 120 km/h hızla yapılan

yolculuklara göre 1 km’de   oranında yakıt tasarrufu yapıldığı gözlemlenmiştir. Buna göre Mustafa Bey,

aracının deposu tamamen dolu iken ortalama 100 km/h hızla en fazla kaç km yolculuk yapabilir?

A) 950                                    

B) 980                                   

C) 1000                             

D) 1030

3
20
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Bir okulun ortaokul ve ilkokul girişlerindeki merdivenler şekilde verilmiştir. 1. merdivenin her bir basamağının
yüksekliği (x+12) cm ve 2. merdivenin her bir basamağının yüksekliği  (x+7) cm’dir. İlkokul merdivenlerinin 3
basamağının toplam yüksekliği ile ortaokul merdivenlerinin 2 basamağının toplam yüksekliği birbirine eşit
ise ilkokul ve ortaokul merdivenlerinin birer basamaklarının yükseklikleri toplamı kaç cm’dir?
A) 21 
B) 23
C) 25
D) 27

Mehmet GEÇER

45.

Betül AKYALÇIN

44.

           1. merdiven / Ortaokul girişi                            2. merdiven / İlkokul girişi

A:        m  (Dolap boyu)

B:        m (Dolabın üst kenarı ile

çekmecenin alt kenarı arasındaki mesafe)

C:           m (Masanın üst kenarı ile zemin

arasındaki mesafe)

x: Çekmece yüksekliği

8
5
9

20

131
100

Şekilde bir çalışma masasının bazı ölçüleri verilmiştir. Buna göre çekmecenin yüksekliği x kaç metredir?  

A) 3
5

4
25

8
15

168
50

B)

C)

D)
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Nuran öğretmenin  öğrencileri için hazırladığı oyuna ait bilgiler tahtada yazmaktadır. 1.Gruptaki sayılar
yüksekliği, 2. Gruptaki ifadeler taban uzunluğunu ifade etmekte ve a bir pozitif tam sayıdır. Öğrenciler
seçtikleri iki veriyi kullanarak üçgenin alanlarını hesaplayacaktır.

Özlem SÜL

47.

Gökçen ERYİĞİT

46.

Bilgi: Üçgenin alanı = (Taban uzunluğu x Yükseklik) 
                                             2  

1.Grup                                                     2. Grup
                            5br.                                                           a+2
                            7br.                                                          2a+7
                            3br.                                                          3a+3
                            10br.                                                        5a+4

Ayşe' nin bu verileri kullanarak hesaplayacağı en küçük üçgensel alanın değeri  nedir? 

A) (5a+4)/2                          
B) (2a+7)/3                         
C) (3a+6)/2                         
D) 3a/2

30 cm’lik bir cetvelin bir kısmı kırılmıştır. Bu cetvelle yukarıdaki masayı ölçmek isteyen Nuran masanın
boyunun cetvelin 4 katı olduğunu görmüştür. Buna göre masanın boyunu ifade eden cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 120-4x        

B) 4.(30-x)           

C) 2.(60-2x)          

D) 2.(30-x)
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Ayşe AKTAŞ

48.

Aşağıda verilen ölçülere göre  şehriye çorbası ve  kakaolu  fındıklı kurabiye yapacak olan Ayla
tarifte verilen miktarları kendi ihtiyacına  göre değiştirebilecektir.

• 2 çorba kaşığı sıvı yağ                              
• 2 çorba kaşığı domates salçası                

• 5 su bardağı  sıcak su                            
• 1 ½  çay bardağı arpa şehriye              

 • 1,5 çay kaşığı tuz                                     
• 1 çorba kaşığı tereyağı                           

*  3,5 su bardağı un
* 3/2 bardak pudra şekeri

*  1 bardak  sıvı yağ
*  1/2  çay bardağı toz fındık

*  2,5 çorba kaşığı kakao
* 1 çay kaşığı nane

*  2   yumurta
* 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

   

Kakaolu Fındıklı Kurabiye
(15 tane)

Şehriye Çorbası
(4 Kişilik)

Ayla Hanım 6 kişilik çorba ve 30 tane kurabiye yapmak için toplam kaç gram malzeme kullanır?
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