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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. 



Hesap makinesinde 3 tuşuna ardından  x tuşlarına basıldığında 3  üslü ifadesinin değeri, 5 sonra ^
sonra 3 tuşlarına basıldığında 5   üslü ifadesinin değerini hesaplıyor.

Aysun hesap makinesinin tuşlarına aşağıdaki sırayla basıyor ve cevap ekranda çıkıyor

2 2

3

Matematik Uygulamaları dersinde işlemleri hesap makinesi ile yapmayı öğrenen Aysun,
öğretmeninin verdiği ödevleri aşağıdaki hesap makinasını kullanarak yapıyor.
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Aykut ÇAM

1.

Aysun hesap makinesinde aşağıdaki tuşlamalardan hangisini yaparsa ekrandaki sonuç bu işlemle aynı olur?



Yukarıdaki grafik Türkiye’de kullanılabilir su potansiyelini göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre 1 L
atık su, 8 L temiz suyu kirletmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan saha çalışmaları sonucunda Muğla ili Menteşe ilçesinde yılda 40000 m  ile
50000 m  arasında atık su biriktiği tespit edilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı için su kirliliğini
önlemek ve içilebilir su kaynaklarını korumak amacıyla proje geliştirmiştir. Proje için açacağı ihale
sonucunda firmalardan gelen teklifleri değerlendirmeye alacaktır. Bu iş için 1,5 milyon lira bütçe
ayırmıştır.

3

3
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Mustafa ATIGAN

2.

1000 litre=1 ton                     1 litre=1 dm  =    1    m3 3

1000

Yukarıdaki tabloda; yapılan ihale sonucu dört farklı firmanın yıllık atık su dönüştürme kapasiteleri ve 1 ton
atık suyu dönüştürme için yaptıkları masraf verilmiştir. Belediye, bu iş için seçilen firmaya yıllık atık su
dönüştürme kapasitesinin toplam masrafıyla beraber ilaveten  50 000 lira ücret ödeyecektir. 

Bu verilere göre Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında tüm atık suyun dönüştürülmesi için Belediye
açısından en karlı firma ile sözleşme imzalayacaktır. Buna göre firmaya ödenecek ücretin Türk Lirası
cinsinden bilimsel gösterimi nedir?

A)1,085 x 10                       

B) 1,38 x 10                 

C)1,478 x 10              

D)1,5 x 10

6

6

6

6



Kısa süre önce ameliyat geçiren Ahmet Bey’in  doktoru  5  kg dan fazla yük taşımaması gerektiğini
söylemiştir. Market alışverişlerini kendisi yapmak zorunda ve sağlığını da korumayı  ihmal etmeyen Ahmet
Bey marketin meyve sebze reyonunda tartılmış ve paketlenmiş olan  ürünlerden alacaktır. Aşağıda verilen
gıda  ürünlerinden  hangilerini alırsa kendisi için doğru bir  seçim yapmamış olur?
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A) 2  bağ  ıspanak +  2  paket havuç +  3 paket elma 
B) 2   paket mantar  +3  torba portakal +1 bağ ıspanak 
C) 2 paket mantar+2 bağ ıspanak + 2 paket elma 
D) 2torba portakal +3 bağ ıspanak + 2 paket havuç

Ayşe AKTAŞ

3.

Sevgi KARABIYIK

4.

315.10      kg-3

9,15.10    g2

0,753.10      g3

0,00698.10      g5

0,1256.10    kg1

Ülkemizde  ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan
duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören
alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve
toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla; 11 /11/ 2019 günü saat 11.11'de 81
ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla
buluşturmayı hedeflenen “Geleceğe Nefes Ol” projesi büyük bir ilgi gömüş ve hedeflenen sayının %27
fazlası ağaç dikilmiştir.
Bu bilgiye göre dikilen toplam ağaç sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)1,397.10      
B)1,397.10       
C)1,397.10          
D)1,397.10

6 

7

8
9
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Umut SÖĞÜT

6.

Faruk, zemin ve zemin üzerinde 3 kat, zeminin altında 3 kat bulunan yandaki binanın tamamının

kullanıldığı bir mobilya mağazasında, teşhir ürünlerinin kurulumunu yapmaktadır. Bu mağazada

uygulanan prim sistemine göre kurulum yaptığı katın toplamaya göre tersi taban, o katta

kurulumunu yaptığı mobilya sayısı, zemin ve üzerindeki katlarda (+) işaretle, zeminin altında (-)

işaretle üs olacak şekilde oluşturulacak üslü sayıların değeri kadar puan toplamaktadır.  Ay

sonunda toplanan puanların negatif olması herhangi bir olumsuzluğa sebep olmamaktadır.

Örneğin; (-2). katta 3 mobilya kurulumu yaparsa, (2)   puan toplar. -3

Buna göre, Faruk’un bir günlük çalışma performansı aşağıdakilerden hangisi gibi olursa, o gün daha çok
puan toplamış olur?

A) Zemin katta 5 kurulum, 2.katta 3 kurulum
B) -3. katta 2 kurulum, 3. katta 3 kurulum
C) -2. katta 3 kurulum, 2. katta 2 kurulum
D) 2. katta 5 kurulum, -1. katta 3 kurulum

Aynur BAKIRCI

5.

∓ işareti yanındaki miktar kadar eksik veya fazla olabileceğini belirtmek için kullanılmaktadır.
Örneğin; 100 ∓ 5 demek en fazla 105 en az 95 olabileceğini ve o aralıkta herhangi bir değer
alabileceğini belirtmektedir. 
Şekilde gösterilen şişelerin üzerinde ortalama olarak aldıkları sıvı miktarları belirtilmiştir.

Ayşe’nin annesi ; yandaki şişelerin her birine, mümkün  olan
en fazla 2’nin pozitif tamsayı kuvveti kadar taze sıkılmış
portakal suyu doldurmuştur . Ayşe arkadaşlarıyla parkta
oyun oynarken , annesi onlara bu meyve suyunu eşit olarak
paylaştırmak için 256 ml sıvı alabilen bardaklardan
getirmiştir. Her çocuğa portakal suyu tam olarak yettiğine ve
artmadığına göre Ayşe’nin kaç tane arkadaşı vardır?

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



Yaptığımız iyilikler hayatımızı daha güzel ve anlamlı hale getirir. Bu iyiliklerden biri de kan bağışında
bulunmaktır. Kan vererek hem hasta olan kişilere çok önemli bir yardımda bulunmuş oluruz hem de
kendi sağlığımıza bir faydamız olur.
Bu kapsamda Muğla'nın Bazı ilçelerinde Kızılay Kan Merkezleri tarafından Kan Bağışı kampanyası
düzenlenmiştir. Düzenlenen kampanyada; Menteşe'de 150 ünite Bodrum’da 75 ünite, Datça'da 22 ünite,
Marmaris’te 50 ünite, Fethiye'de 70 ünite,  Milas'ta 80 ünite kan bağışı yapılmıştır.  Bir ünite kanın
ortalama 450 ml olduğu  bilindiğine göre; belirtilen ilçelerde toplam kaç litre kan bağışı yapıldığının
bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
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Kevser AKDENİZ

7.

Muhammet AKTÜRK

8.

A) 2,0115×10                  
B) 2,0115×10                   
C)2,0115×10                
D) 2,0115×102

4

3

5

A)2.10-1

B)2.102

C)2.103

D)0,2.103

İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucu, kullanım süresi dolmuş ve artık doğa için zararlı hale
gelen her türlü maddeye atık denir. Atıkların yeniden değerlendirilmesi ancak geri dönüşüm ile sağlanır.
Geri dönüşümde amaç kaynakların aşırı ölçüde kullanımını önlemek, atıkların kaynaklarında
ayrıştırılmasını sağlamak, atık çöp miktarının azalmasını sağlamaktır.
Bir tane kalem pilin ağırlığı yaklaşık 18 gramdır. Zehirlediği alan ise 4 m    'tür. 3 ton evsel atık 4 m
verimli toprağı kirletmektedir. Bir kişi aylık iki kalem pilini geri dönüşüme atmayıp çöpe atarak toprağa
verdiği zarar, o kişinin bir günde kaç kilogram evsel atığı çöpe atması demek olduğunun kilogram
cinsinden bilimsel gösterimi kaçtır? 
( Bir ayı 30 gün alınız.)

3 3



Örneğin; doğum tarihi 02.05.1981 ise  parola  205. 10   sayısının farklı gösterimleri olur. Bilgisayar
klavyesindeki  bazı tuşlar bozuk olduğundan 7 tuşuna basınca 8 ve 0 tuşuna basınca 3 yazdığına göre
aşağıdakilerden hangisi,  doğum tarihi, 17.09.1995 olan Mehmet'in ekranda göreceği  şifrelerden biri
olamaz? 

A) 3,1839.13                    
B) 1839.13                       
C) 18393.13                       
D) 1,839.13

5

8

8

5

4

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruma  altında bulunan çocukların daha küçük
birimlerde bakımının sağlanması amacıyla her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk
yetiştirmeye uygun bölgelerinde- tercihen il merkezinde- okullara ve hastanelere yakın apartman
dairesi veya müstakil dairelerde yatılı olarak verilen sosyal hizmet modeline çocuk evi hizmeti denir
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı bir kampanya ile 81 ilin merkezine
dokuzar adet, illerde bulunan her 3 ilçe merkezine üçer adet çocuk hizmeti evi açıp her eve yaş
grupları 0-3 arasında bulunan üçer adet çocuk yerleştirme imkânı sağlanmıştır.

Yukarıda ki bilgiler göz önüne alındığında yerleştirilecek çocuk sayısını veren ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
 A) 3   +3
 B) 3   +3   .3
 C) 3   .3   +3   .3   .3
 D) 3   .3+3.3.3.3

6 5

7 4 2

2

3

4 3 4
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Sevgi KARABIYIK

9.

Gökçen ERYİĞİT

11.

Mehmet bilgisayar şifresini doğum tarihinin gün ve ay sayılarının aralarına herhangi bir sembol
koymadan 10   ile çarpımının farklı gösterilerini kullanarak oluşturuyor. 5

Miray ve Eymen kardeşler gün içerisinde aynı zamanda eşit sürede ellerini yıkamakta ve dişlerini
fırçalamaktadırlar.  Miray bu süreçte musluğu sürekli açık tutarken, Eymen ise sadece gerekli olduğu
zamanlarda musluğu açmıştır. 
Miray  bir günde 25 litre su tüketirken Eymen bir günde 4,068 litre su tüketmektedir.  Buna göre Eymen’in
Miray’a göre yaptığı su tasarrufunun çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

Gülfem NALBANT

10.

A) 2.10  +10  +9.10  +3.10  +2.102 1 -1 -2 -3

B) 4.10  +4.10  +3.100 -2 -3

C) 2.10  +9.10  +3.10  +2.101 -1 -2 -3

D) 4.10  +4.10  +3.10  1 -1 -2



Evin duvarına dekorasyon için çerçeve yapmak isteyen Mehmet Bey kare şeklinde çerçeveleri
aralarında boşluk kalmayacak şekilde yanyana koyarak duvarı süslemek istemektedir. 

Çerçeveleri kendi yapacak olan Mehmet Bey ilk çerçevenin alanı  16 cm  olarak belirlemiştir. Sonraki
çerçevenin alanı, bir önceki çerçevenin alanının 2 katı olacak şekilde hesaplamıştır. Buna göre görseldeki
gibi yerleştirilecek olan çerçeve grubunun asılacağı duvarda yatay olarak uzunluğu tam sayı olan en az
kaç cm lik yer verilmelidir?

2

Kare şeklindeki masanın kırmızı renkteki  üst yüzey  alanı 2,25m  ’dir. Sehpanın kırmızı olan üst yüzeyi
eskidiği için desenli kaplama yapılacak. Buna göre kare bölgeyi  kaplayacak olan desenli kağıdın çevresi
kaç m  ‘dir?
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A) 30 cm  
B) 36cm  
C) 45cm  
D) 48cm

Özlem SÜL

12.

Bahar KARAGÖZ

13.

Yatay Uzunluk

2

A) 4 m
B) 6 m
C) 6,5 m
D) 8 m



350 m  kare şeklinde bir arsa içerisine ev yaptıran Elif Hanım bahçe duvarlarının taş duvar olmasını istiyor.
Taş duvar ustaları ile görüşen Elif Hanıma ustalar bahçenin çevresinin yaklaşık kaç metre olduğunu
soruyorlar.  Elif Hanımın ustalara cevabı ne olmalıdır?

2
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Habil EKSİK

14.

İpek KOÇ

15.

A) 68-72 metre arası
B) 72-76 metre arası
C) 80-85 metre arası
D) 90-100 metre arası

 3,94

 4,41

 6,25

 10,24

Aydın’da mobilyacılıkla uğraşan Ahmet Bey müşterilerinin aldığı koltuk takımlarını evlere ulaşımını da
sağlamaktadır. Mobilyaları kamyonete yükleyen Ahmet Bey adres bilgilerine göre şehirde bulunan bazı alt
geçitleri kullanmayarak başka yollardan geçmesi gerekmektedir. Ahmet Bey’in nakliyatta kullandığı
kamyonun yüksekliği 2,80 metredir. Buna göre aşağıda yükseklikleri verilen alt geçitlerden hangisini
kullanabilir? 

A)

B)

C)

D)
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Mustafa ATIGAN

16.

Ülkemizde artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve dışa bağımlılıktan kurtulmak için, yenilenebilir
enerji kaynaklarının (rüzgar, güneş) geliştirilmesine ve enerji tasarrufu üzerine çalışmalara hız
verilmiştir. Bu durumla ilgili alınan önlemlerden biri de binalardaki ısı kayıplarını önleme
çalışmalarıdır. Türkiye’de bir binayı ısıtmak ve soğutmak için yıllık ortalama enerji ihtiyacı 300
kwh/m  ‘dir.2

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere “Isı Yalıtımı” denir.
Yalıtımsız bir evde enerji kaybının % 40 ı bina dış duvarlardan kaynaklanmaktadır. 

Yukarıdaki tabloda dört ailenin gece ve gündüz günlük ısınmaya harcadıkları ortalama elektrik miktarı ve
bir kWh harcanan elektriktik için ödenmesi gerek ücretler verilmiştir. Tarife ücretleri farklı firmalar
olması sebebiyle değişkenlik göstermektedir.
Bu verilere göre ailelerimiz bina dış duvarlarına ısı yalıtımı yaptırmış olsaydı aylık toplam kaç lira daha
az ücret öderlerdi?
(1 ayı 30 gün olarak alınız.)

A) 192,6                   
B) 283,2            
C) 324,4                    
D) 412,8



‘Ben� görmek demek mutlaka yüzümü görmek değ�ld�r. Ben�m
f�k�rler�m� , ben�m duygularımı anlıyorsanız ve h�ssed�yorsanız

bu kaf�d�r.’
                                                                                    

Mustafa Kemal ATATÜRK
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Kevser AKDENİZ

17.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni gönüllü 4 öğrenciyle  birlikte duvarın boş kalan kısımlarını boyayarak
daha da güzelleştirmek istemişlerdir. Bir öğrenci duvarın 200 santimetrekarelik kısmını yaklaşık 1 dk da
boyayabilmektedir . Buna göre bu iş yaklaşık kaç dakikada tamamlanır?
A) 16               
B) 15                 
C) 14    
D) 13

Okuldaki her bölümde ve sınıflarda Türk bayrağının, Atatürk'ün resminin, İstiklâl Marşı'nın ve Gençliğe
Hitabe'nin bulunduğu bir köşe vardır. Bu köşeye "Şeref Köşesi" denir. Şeref köşesinin en üstünde Türk
Bayrağı, altında Atatürk'ün resmi sağında Gençliğe Hitabe ve solunda İstiklâl Marşı bulunur. 
Yeni yapılan bir okulun müdürü Ali İhsan Bey ; 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında okulun
giriş katındaki  bir duvarı Şeref köşesi  olarak düzenleyecektir.

Muhammet AKTÜRK

18.

Odaların zeminleri estetik görünmesi, temizliğinin kolay olması gibi nedenlerden dolayı farklı
materyaller ile kaplanır. Bu materyallerden birisi de fayanslardır. Mehmet Emin Bey yeni evinin
alanı 9m olan kare şeklindeki mutfağını fayans ile kaplatacaktır. Zeminde boşluk kalmadan,
fayansların kesilmeden ve aynı yönlü olarak döşenmesini isteyen Mehmet Emin aşağıdaki
ölçüleri verilen fayanslardan hangisini seçmelidir? 

2 

A)

B)

C)

D)



Kaleci: 1 numara
Defans: Karekökü alındığında      ’ün doğal sayı katı şeklinde yazılabilenler 
Orta Saha: Karekökü alındığında       ’nin doğal sayı katı şeklinde yazılabilenler
Forvet: Karekökü alındığında      ’in doğal sayı katı şeklinde yazılabilenler
Sahaya çıkan futbolcuların forma numaraları aşağıdaki gibidir

3

2

5

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 ARALIK AYI 

ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Selçuk KAÇAR

19.

Bir futbol takımında forma giyen futbolcuların forma numaraları, oynadıkları mevkilere göre şu
şekilde belirlenmiştir;

Sahaya çıkan futbolcuların forma numaraları aşağıdaki gibidir

Buna göre, mevkilerde kaç futbolcunun bulunduğu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?  

                Defans                          Orta Saha                                  Forvet
A)                 3                                      4                                                2
B)                 4                                      4                                                2
C)                 4                                      5                                                1
D)                 4                                      3                                                3



• Siyah oyuncak araba her 1 cm geri çekilmede 9 cm ilerliyor. Mavi oyuncak araba ise her 1 cm geri

çekilmede 10 cm ilerliyor.

Oyuna başlamadan önce kura çekiliyor. Bu kuraya göre Harun ve İlhan arabaları hareket ettirirken

kalan 4 kişi oyunu kazanmaya çalışacaklardır. Oyunun kuralları ise sırasıyla aşağıdaki gibidir:

•  Siyah ve mavi arabalar aynı yönde aynı anda ve aynı hizada harekete başlatılırlar.

• Her iki oyuncak araba hareketlerine 5 cm geri çekilerek başlatılırlar ve oyuncak arabalar

durduklarında tekrar 5 cm  geri çekilerek hareketlerine oyunun sonuna kadar devam ettirilirler.

• Oyuncak arabalar başlangıç noktalarına olan uzaklıkları tam kare sayı olana kadar hareketlerine

devam ederler. Uzaklığı tam kare olan araba durur.

• Kura sonucunda kalan 4 kişi oyuncak arabaların harekete başladıkları noktalara olan uzaklıklarının

farklarını herhangi bir ölçme aracı kullanmadan verilen bilgiler ışığında hesaplarlar.

• Son olarak buldukları sonucun karekökünü alırlar ve sonucu doğru bulan oyunu kazanır.

Oyunu Efe kazandığına göre Efe’nin bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
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Duygu ÇİLİNGİR

20.

Mert, Efe, Harun, Burak, İlhan ve Ali yukarıda gösterilen iki kurmalı oyuncak araba ile bir oyun
oynamaya karar veriyorlar. Oynayacakları arabalar ile ilgili şu bilgi veriliyor:

A)           

B)              

C)          

D) 

55

75

57

77
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Gülfem NALBANT

21.

8/A sınıfı kitapları olmayan bir köy okulu için kitap toplama kampanyası düzenlemiştir. Öğrenciler bu
kampanyada topladıkları kitapları kargo ile gönderebilmek için kutulara yerleştirmişlerdir. Kitapları
köy okuluna götürecek olan kargo firması fiyat belirleyebilmek için kutuları tartmıştır. Kutuların
ağırlıkları üzerlerine yazılmıştır. 

Kargo firmasında yurt içi kitap toplama kampanyası kapsamında mesafeye bakmaksızın sadece kg
başına verilen tablodaki gibi ücret uygulamaktadır.  

Buna göre kargo firmasına ödenmesi gereken tutar kaç TL dir?

A)328+208√3                     

B) 309+208√3            
C) 328+200√5     
D) 309+200√5     
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Aykut ÇAM

22.

Percihan, arkadaşının doğum günü için aldığı hediyeyi Şekil 1 deki dikdörtgen prizma hediye
kutusuna koyup, Şekil 2 deki gibi bir kurdele ile sararak vermek istemektedir.

Percihan'ın aldığı hediye kutusunu sarmak için kullanacağı kurdelenin hiç artmamasını istemektedir.
Aldığı hediye kutusunun üzerindeki bilgiler yukarıdaki etikette yer almaktadır. Fakat etiket yırtıldığı için
üzerindeki bazı bilgiler eksiktir. Kurdelenin fiyonk kısmı için 10 cm kurdele kullanacağına göre en az kaç
cm kurdele almalıdır?

A) 62    
B) 63    
C) 72    
D) 73

Aynur BAKIRCI

23.

Evinin önüne havuz yaptırmak isteyen inşaat mühendisi Bahadır Bey havuzu dikdörtgen prizması olarak
planlamıştır. Çizdiği plana göre havuzun  uzun kenarını √4800  dm , kısa kenarını √1200 dm , derinliğini
ise havuzun her yerinde eşit ve √243 dm olarak yaptırmıştır.
Bahadır Bey, Havuzun içindeki tüm yüzeylere döşemek için, kare şeklinde ve bir kenar uzunluğu √3 dm
olan mavi renk fayansları beğenmiştir.  Bunun için hesaplama yaparak yeterli miktarda fayans alacaktır.
Her pakette 10’ar fayans vardır ve paketi 15 TL’ye satılmaktadır.  Buna göre fayanslara ödenecek toplam
tutar kaç TL dir?

A ) 2730                         
B ) 2820                    
C ) 2970
D ) 3050



Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt üzerinde 8 adet kare şeklinde öğrenci isimlerinin bulunduğu etiketler yer
almaktadır. Betül öğretmen kenarları√80 cm ve √20cm olan dikdörtgen şeklindeki bu kağıttan 32 adet
kullandığında tüm öğrencilerine yetecek kadar etikete sahip olmaktadır. Tüm etiketler dikdörtgen
şeklindeki kağıttan çıkarılıp en büyük kare oluşturulacak şekilde birleştirilip bir pano çalışması
yapılacaktır. Elde edilen kare şeklindeki çalışmanın bir kenar uzunluğu kaç cm dir?

A)√60 cm
B) √58 cm
C) √50 cm
D) √48 cm

Ece çeşitli bitkilerin yapraklarından koleksiyon yapmak istemektedir. Saklaması kolay olması açısından
yaprakları hemen hemen aynı boyda olmasına karar vermiştir. Bunu sağlamak için bir cetvelden
yararlanmıştır. Yaprakların boyları  7cm ile 8 cm arasında olacaktır.
Buna göre aşağıdaki yapraklardan hangisi Ece’nin koleksiyonundaki yaprakların uzunluklarından biri
olamaz ?
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Betül  AKYALÇIN

24.

Bahar KARAGÖZ

25.

A)4√5                        
B)8√5                           
C)12√5                           
D)16√5



Atatürk Ortaokulu’nun binasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için büyük bir bayrak asılmıştır. Bayrak,
okulun ön yüzünün tam ortasında olup bayrağın kenarlarının okulun  kenarlarına en kısa  uzaklığı eşit
ve         metredir. Binanın ön yüzü dikdörtgensel bölge şeklindedir ve çevresi        metre ise bayrağın
alanı kaç metrekaredir?                                         

A) 120                                 
B) 144                               
C) 162                                 
D) 189                                                                              

Matematik öğretmeni Filiz Hanım okulunda kullanılmayan penceresiz bir sınıfı matematik sınıfı olarak
düzenlemeye karar veriyor. Bunun için ilk olarak sınıfın duvarlarının ve kapısının aynı renge  boyanması
gerektiğini düşünüyor. Filiz Hanım yaptığı araştırmalar sonucunda 10 m  'lik alanı boyayabilmek için 2,5
litre boya kullanılması gerektiğini görüyor. Buna göre tabanı kare şeklinde ve alanı 20 m   , yüksekliği 4 m
olan sınıfın dikdörtgen şeklindeki duvarları (tavan hariç) için gerekli olan boyanın toplam fiyatı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?  
(1 litre boya fiyatı 30 TL'dir.)

A) 400 TL      
B) 450 TL     
C) 480 TL    
D) 540 TL

2

2

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 ARALIK AYI 

ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Rabia KIRIK

26.

Duygu ÇİLİNGİR

27.

Türk Bayrağının standart ölçüleri:



2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 ARALIK AYI 

ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Mehtap YILDIRIM

28.

Tuğba ALTINTAŞ

29.

Burak kuruyemiş alacaktır, fakat bu kuruyemişlerin her birinin t cinsinden fiyatının kareköküne en yakın
olduğu tam sayının kg cinsinden değeri kadar alıyor. Bazı kuruyemişlerden kg olarak eşit miktarda almıştır.
Buna göre paket ağılığının eşiti bulunmayan kuruyemişler hangileridir?

A) Ceviz ve Badem        
B)Badem ve Leblebi
C) Leblebi ve Ceviz      
D)Kabak Çekirdeği ve Kaju

 Selim öğretmen, derse getirdiği kutudan bir yüzünde dört işlem sembollerinden biri yazan
kartları öğrencilere dağıtıyor.  Öğrenciler, aldıkları kartlarda yaptıkları işlemlerin sonucunu
aşağıdaki tabloya yazmışlardır.

 Yukarıdaki  tabloya  göre, kartlardaki sembollerin hangi işlemlere karşılık geldiği aşağıdaki eşleştirmelerden  
hangisinde doğru verilmiştir ?
         Ahmet          Neslihan          Meliha
A)           +                  x                         +
B)           +                   :                          -
C)           x                  +                          - 
D)           x                   -                          :



12

Bir fotoğraf çekimi sırasında Ali, ağabeyi Şahin’in boyuna aşağıdaki basamakları üst üste koyarak 
 ulaşmaya çalışıyor. Ali aşağıdaki basamaklardan hangilerini  kullanırsa ağabeyi ile boyları eşit olur veya
ağabeyinin boyunu geçer?

75 cm 192 cm 48 cm 27 cm

cm
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Ayşe AKTAŞ

30.

Sevgi KARABIYIK

31.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

2020-2021 eğitim öğretim yılı Covid-19 etkisiyle kısmi olarak yüz yüze eğitime geçmemize neden olmuş ve
derslerin içeriği ve tercih edilen etkinliklerde pandemi koşulları ön planda tutulmuştur. B eden eğitimi
öğretmeni olan Mahmut Bey bu sene ki çalışmalarını sosyal mesafeyi kontrol edilebileceği milli sporumuz
olan okçuluğu derslerinde tema olarak almaya karar vermiştir. Bunun için okul bahçesinin bir köşesine
güvenlik tedbirlerini alarak çalışma alanı hazırlamıştır. Ata sporlarımızdan okçuluğu öğrencileriyle
tanıştırmak ve bu spora olan ilgiyi arttırmak için bir oyun hazırlıyor.
 Mahmut Bey kuralları şu şekilde açıklıyor;
• Üzerinde kareköklü sayılar yazan oklarla hedef tahtasına atışlar yapılır.
•  Okta yazan sayı ile isabet eden bölgedeki sayının çarpımları doğal sayı ise 12 puan alıyor.
• Okta yazan sayı ile isabet eden bölgedeki sayının çarpımları doğal sayı değil ise 2 puan alıyor.
•  Okun hedef tahtasına isabet etmediği i durumda puan alamıyor.
Oyuna başlayan Yasemin ve Selim ‘den, Yasemin isabetli 4 okla atış yapıp 28 puan aldığına göre Selim
kalan oklarla en fazla kaç puan alır?
A) 48         
B) 38        
C) 28       
D) 18

30 27 cm30

2 3



32.
Oyununun kurallarını şu şekildedir: 
• Oluşturulan dikdörtgenlerin alanı doğal sayı olmalıdır.
• Şekliniz kare olmamalıdır.
• Dikdörtgenin alanını doğal sayı elde eden öğrenciler 5 puan alırken,  mümkün olan en küçük doğal sayılı
alanlı dikdörtgeni oluşturan öğrenciler ilave 5 puan alacaklardır.
• Dikdörtgenin alanını doğal sayı bulamayanlar puan almayacaktır.
Oyuna katılan üç öğrenci için oluşturulan ilk iki turdaki tablo aşağıdaki gibidir.
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Muhammet AKTÜRK

Umut SÖĞÜT

33.

Buna göre oyunu kim kaç puanla kazanmıştır?
A) Mehmet, 20 puan
B) Mahmut, 5 puan
C) Zeynep, 20 puan
D) Zeynep, 15 puan

Öğretmen Mahmut Emir, bir program vasıtasıyla öğrencileri için “Dikdörtgen yap”  adlı bir etkinlik
tasarlıyor. Bu etkinlikte program tarafından öğrencilere dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu veriliyor
ve öğrencilerden istenen şartlara uygun uzun kenar uzunluğu belirlemeleri isteniyor. 

Ece, babasına ve dedesine bahçe işlerinde yardım ederken, aralarında geçen şu konuşmaya tanık
olur:

Evet, ender karşılaşılan bir durum. 
Burası tam dikdörtgen, alanı da tam sayı… 

Geçen sene uzun kenarı telle çevirirken 
90 m tel almıştım, 

1 metreden az artmıştı. 
Bu nasıl oldu? 

Kenarlar kaç m öyleyse?

Merak etmeyin, 
bence sorunuzu 
yanıtlayabilirim.

:)

Dün akşam evraklara 
bakarken fark ettim, 

bizim bu tarla 
tam 5 dönümmüş. 

Ne 1 m    eksik ne de 1 m     fazla… 
Gerçekten çok ilginç.

2 2

Yukarıda geçen konuşmaya göre, bahsedilen tarlanın kenar uzunlukları hakkında, Ece aşağıdaki yanıtlardan
hangisini verirse, doğru olabilir? (1 dönüm=1000 m   )2

A)  

B) 

C)

D)

100 m, 50 m

250 m, 250 m

540 m, 525 m

1025 m, 1020 m



Tiyatroda yan yana, sırayla aralarında boşluk kalmadan √4800 cm ve √7500 cm genişliğinde koltuklar
bulunmaktadır. İlk koltuğa seyirci oturması şartı ile her seyirci arasında iki koltuk boş bırakılmıştır.
Buna göre aynı sırada 1.  koltuğa oturan Uras ile 4. seyirci olan Ege arasındaki mesafe kaç cm'dir? 

A) 180 √3 cm                     

B) 250 √3 cm                  

C) 360 √3cm                       

D) 480 √3cm

Aysun Hanım kızına 24 parçalık puzzle oyunu almak istemektedir.  Eğitici oyuncaklar hazırlayan
bir firma dikdörtgen şeklinde puzzle oyunları tasarlamıştır. Bu puzzle oyunlarının parçaları kare
şeklinde yapılmıştır. Aşağıda bu oyunlardan dört tanesinin ölçüleri verilmiştir.
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Gökçen ERYİĞİT

34.

Rabia KIRIK

35.

Bir gösteri salonunda seyirciler için pandemi sebebiyle sosyal mesafe kurallarına uygun oturma
düzeni planlanmıştır. 

Buna göre Aysun Hanım kızına almak için hangi puzzle oyununu  tercih edebilir?

2
10

cm



Dünyayı  hızla etkisi altına alan korona virüsten korunmak için almamız gereken önlemler  maske,
mesafe ve hijyen. İnsanlarla aramızdaki mesafenin 1,5 metrenin altında olması virüs bulaşma
riskini arttırıyor. 
Aşağıda bir kafede masa etrafında oturan insanların konumları ve sırasıyla oturdukları daire, kare ve
dikdörtgen biçimindeki masaların çevreleri ile dikdörtgenin kısa kenarı verilmiştir. Maske ve hijyene
aynı özenle dikkat eden  aşağıdaki konumlarda bulunan insanlardan hangilerine virüs bulaşma riski
daha azdır? (π=3)
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Melike CEYLAN

36.

I. Durum 
Ç = √1800 dm

II. Durum
Ç= √1936 dm

III. Durum
Kısa kenar=2√3 dm

Ç= √1452 dm

A) I ve II                     
B) Yalnız II             
C) II ve III            
D) Yalnız III



Bir tam sayının karekökü alındığında,
•        ’nin doğal sayı katı ise sarı arma,
•        ’ ün doğal sayı katı ise mavi arma,
•         ’ in doğal sayı katı ise kırmızı arma,
• Tam sayıya eşit ise yeşil arma kazanılmaktadır.
Diğer sayılarda bir arma kazanamamaktadır. Güneş 10’dan başlayarak ardışık olarak sayıların
kareköklerini almaya karar verir ve oyuna başlar. Oyun sonunda ise, 5 tane yeşil, 4 tane sarı, 3 tane mavi
ve 2 tane kırmızı arma kazanmıştır.  Buna göre, Güneş en fazla kaç sayı denemiş olabilir?
A) 50                   
B) 65               
C) 74               
D) 80

2

3

5

Kareköklü bir ifadeyi                biçiminde yazmak için karekök içindeki sayılar , asal çarpanlarına ayrılır.
Tam kare olan çarpanlar karekök dışına çıkarılır, tam kare olmayan çarpanlar karekök içinde kalır.

ba

ba2 ba

Karekök dışındaki katsayıyı karekök içine almak için katsayının karesi alınır. Sonuç karekök içindeki sayı ile
çarpılır.
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Özlem KILIÇ

37.

Mehmet GEÇER

38.

Güneş bir matematik sitesinde oyun oynamak istemektedir. Oyun kuralları şöyledir:

A)                                      

B)                                          

C)                                       

D)  

18

x

Dekor mobilya atölyesi şekildeki kare şeklinde tik sehpa üretimi
yapmaktadır. Mobilya ustaları ana çerçeve içindeki kare şeklindeki
boşluğu dekoratif amaçlı ve hiç boşluk kalmayacak şekilde 8 adet eş
dikdörtgen şeklindeki parçalar monte ediyorlar. Kullanılan 8 adet
parçanın toplam alanı 3200      olduğuna göre bir parçanın kısa
kenarı x  kaç cm dir?

24

50

26



Tabloda dört farklı ürünün bir adet için fiyatları verilmiştir. Betül bu dört ürünün her birinden en az
bir adet alacaktır. √2205 TL parası olan Betül tüm parasını harcayarak en fazla kaç adet ürün
satın alabilir?

Düzgün altıgen şeklindeki bir havuzun etrafını dolaşan Arda A
noktasından   başlayarak ok yönünde  10 √3 m yürüyor. Havuzun çevresi 42 m olduğuna göre Arda’nın
durduğu yer hangi iki nokta arasındadır?

A) B ile C arası            
B) C ile D arası     
C) D ile E arası      
D) E ile F arası

A B

C

DE

F
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Betül  AKYALÇIN

39.

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

Mehtap YILDIRIM

40.



 5,     π,    23  ,     13.7 ,     √2 ,       16,6376 ,       √0,16 
8

Can matematik proje ödevinde, python programında ekrana bir sayı yazıldığında bu sayının rasyonel mi
irrasyonel bir sayı mı olduğunu gösteren bir kod yazmaya çalışıyor.

Ekrana girdiği sayı rasyonel ise ekranda “RASYONEL” 
İrrasyonel bir sayı girilmişse ekranda “IRRASYONEL” yazmasını istiyor.

Can ekrana sırası ile şu sayıları giriyor;
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Habil EKSİK

41.
Son birkaç yılda Python modern yazılım geliştirme, altyapı yönetimi ve veri analizinde birinci sınıf bir
programlama dili olarak ön plana çıkmıştır.  Python kullanarak program geliştirmeye yeni bir adım
atmış olan herkes hızlı ve basit şekilde ilerleme kaydedebilir.

Eğer Can kodu doğru yazmış ise ekranda kaç defa “RASYONEL” yazısı çıkar?
A) 3             
B) 4                    
C) 5                 
D) 6



Arkadaşlarıyla takım oyunu oynayan Can, arkadaşlarını bulundukları yerden kurtarabilmek için
bulmacadaki gizli harfi bulması gerekmektedir. Bulmacada rasyonel sayı olan kutucuklar maviye,
irrasyonel sayı olan kutucuklar kırmızıya boyanacaktır. Buna göre bulmacada çıkan harf aşağıdakilerden
hangisidir? 
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İpek KOÇ

42.

A) R  
B) S  
C) N   
D) P 



Her  şubede çalışanların % 5’i  gezi ile ödüllendirilmiştir. Buna göre aşağıdaki daire grafiklerinden
hangisi gezi ile ödüllendirilen çalışan sayısını temsil eder?

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 ARALIK AYI 

ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Melike CEYLAN

43.

Bir mağazanın farklı illerdeki şubelerinde çalışan kişi sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. 

A) B)

C) D)
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Selçuk KAÇAR

44.

Bir lokantanın menüsü başlangıç, ana yemek, içecek ve tatlı olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.
Bu bölümlerin satışlarından elde edilen gelirler aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

Bu bölümlerden tatlı menüsündeki çeşitlerin satış miktarları aşağıdaki sütun grafiğinde, her tatlının bir
tanesinin fiyatı ise yanlarında verilmiştir.

Künefe 
11 TL

Sütlaç
9 TL

İrmik
8TL

Yukarıda verilen tüm bilgilere göre ana yemek satışından ne kadar gelir elde edilir?

A) 3800                            
B) 5700                               
C) 7600                                  
D) 9500



Verilenlere göre A türü koltuktan 500 adet satılmış ve satılan B türü koltuklardan 192 tanesi iade
edilmiştir. Buna göre, satılan A ve C türü koltuklardan kaç tanesi iade edilmiştir?
A) 90 
B) 125
C) 135
D) 150
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Tuğba ALTINTAŞ

45.

Bir koltuk firması A,B ve C modellerinde olmak üzere üç tür koltuk üretmektedirler. Üretilen bu
koltukların bir kısmı müşteriler tarafından iade edilmektedir. Firmanın sattığı koltuklar Grafik-1
deki daire grafiğinde, iade edilen ürünlerin yüzdeleri Grafik -2 deki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Bir markette çalışan Deniz aylık ürün sayımı yapmıştır. Aşağıda Grafik 1’de marketteki ürünlerin
kategori dağılımları, Grafik 2’de ise Temizlik malzemelerinin dağılımları verilmiştir.

Özlem KILIÇ

46.

Deniz sayım esnasında çamaşır ürünlerinden %20’sinin döküldüğünü ve sadece 256 tane kaldığını
görmüştür. Bu verilere göre Temel gıda ürünleri, atıştırmalık ürünlere göre miktar olarak kaç fazladır?

A) 120  
B) 320  
C) 420  
D) 720



47.
Aşağıdaki sütun grafiğinde bu galeride Nisan ayında satılan aynı marka ve modeldeki otomobilin farklı
renklerindeki satış miktarları , daire grafiğinde ise Mayıs ayında satılan aynı marka ve modeldeki
otomobilin farklı renklerindeki satış dağılımı verilmiştir.
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Mehmet GEÇER Bir galeri sahibi, galeride Nisan ve Mayıs aylarında satılan aynı marka ve modelde farklı
renklerdeki otomobil sayılarına göre yaz sezonu için hazırlık yapmak istiyor.

Grafik: Nisan Ayındaki Renklere göre Satış Miktarı

Grafik: Mayıs Ayında Yapılan Satışların Renklere Göre Dağılımı     

Galeride Mayıs ayında yapılan kampanya sonucu satış miktarı, Nisan ayında yapılan satış miktarının 3 katı
olmuştur. Buna göre bu galeride en çok hangi renk araç satılmıştır?
A) Mavi                                     
B) Kırmızı                                     
C) Beyaz                                   
D) Siyah

120

0

0

0



48.
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Özlem SÜL Hava kirliliği; son zamanlarda dünyamızın en büyük problemlerinden biridir. Bununla ilgili
araştırma yapan hava bilimciler havadaki kirliliği oluşturan maddeleri belli filtreleme yöntemleri
ile belirleyeceklerdir. Havada bulunan kirleticiler ve boyutları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Umut 

Filtreleme; uygun filtre boyutu kullanılarak kirleticilerin filtreye takılması ile yapılır. Kullanılabilecek birkaç

filtreleme yöntemi ve filtre boyutları şu şekildedir:

 Eleme Metodu - 10    mm

 Viskoz Çarpışma – 3.10    mm ile 10     mm arası

 Difüzyon Filtre – 3.10     mm ile 3.10   mm arası

 Hepa Filtre - 10    mm ile 2.10    mm arası

Tüm bu bilgilere göre;

 A) Eleme Metodu ile filtrenebilecek kirleticiler hangisi ya da hangileridir?

 B) Virüsleri filtrelemek için kullanılabilecek filtreleme yöntemleri hangisi ya da hangileridir?

 C) Keten lifi filtrelemek için difüzyon filtre yöntemi uygun mudur?

 D) Cinslere uygun filtreleri belirleyiniz.

(-2)

(-3) (-1)

(-4) (-3)

(-5) (-3)
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