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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 Lise Matematik Öğretmenleri  tarafından üretilen

sorularla oluşturulmuş, Redaksiyon ekibi tarafından gözden geçirilmiştir. 



Aydın Ortaokulunda görev yapan öğretmenler, öğrencilerini her yönde yetiştirmek ve onların
kendi ilgi alanlarını keşfetmeleri sağlamak için bir proje oluştururlar. Projeye ortak karar ile
“ZAMANIMI KATLIYORUM” ismini vermişlerdir.

Yeşim BERBER
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Uzaktan eğitim ile verilecek olan eğitimlerin saatleri, okul derslerinin bitiminden sonra olması planlanmıştır.
Sınıf rehber öğretmenleri eğitimlerin önemi ve içerikleri hakkında sınıflarını bilgilendirip daha sonra
öğrencilerine birer form göndererek öğrencilerin eğitimlerden seçim yapmalarını istemişlerdir.
“ZAMANIMI KATLIYORUM” projesinin eğitimleri, saatleri ve katılacak öğrenci sayıları aşağıdaki çizelgede
verilmiştir.

Tabloda verilen günlerin eğitimlerinin oluşturduğu küme E,
18.30-19.30 arasındaki saatlerde verilen eğitimlerin kümesi A,
Pazartesi gününün eğitimlerinin kümesi B,
16.00-17.00 arasındaki saatlerde verilen eğitimlerin kümesi C
Katılımcı sayısı 100 den fazla olan eğitimlerin kümesi D şeklinde tanımlanıyor.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
      
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
A)Aşağıda verilen kümelerde boş bırakılan yerlere uygun eğitimleri yazınız.

A∩B= {.............. 

A\D = {.............. 

C∩B’= {.............. 

(B∪D)'= {..................... 

(D'∪B)\ A= {....................

B) A, B, C, D, E kümelerinde birleşim ,kesişim ve fark işlemlerini kullanarak  F = {Çevremi Koruyorum  }
kümesine eşit olacak şekilde oluşturulan A ∩ D kümesinden farklı bir küme yazınız.



Bu üç arkadaş en son Kraliçeyi Kurtarmak, Beyaz Zambaklar Ülkesinde ve Şeker Portakalı kitaplarını alıp
okumaya başlamışlardır. Bununla ilgili aşağıdaki önermeler veriliyor. Bu önermelerden I. ve IV. Önermeler
yanlış, diğer önermelerin doğru önerme olduğu biliniyor.

I. Ceren, Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabını okumuşsa Ayla, Şeker Portakalı kitabını okumamıştır.

II. Ayla, Şeker Portakalı kitabını okumuş ve Deniz, Kraliçeyi Kurtarmak kitabını okumamıştır.

III. Deniz, Kraliçeyi Kurtarmak kitabını okumuş veya Ceren, Şeker Portakalı kitabını okumuştur.

IV. Ceren, Şeker Portakalı kitabını okumamış ya da Ayla, Kraliçeyi Kurtarmak kitabını okumuştur.

Ayrıca, herkes en az bir kitabı okumuştur ve üç arkadaşın da okumadığı en az bir kitap olduğu
biliniyor.

Buna göre, K: Kraliçeyi Kurtarmak, B: Beyaz Zambaklar Ülkesinde ve Ş: Şeker Portakalı kitabını okuyanların
kümesi olarak alırsak ve aşağıdaki Venn Şeması ile gösterirsek Ayla, Ceren ve Deniz’i kümelerin içine eleman
olarak nasıl yerleştirebilir?

Ayla, Ceren ve Deniz kitap okumayı seven üç arkadaştır. Bu nedenle herkes bir kitap alıp kendi
aralarında dönüşümlü olarak okuyorlar.Ayşe CAN
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Aşçı Suat Usta her gruptaki yemekleri mutfakta ayrı bir pişirme bölümünde hazırlamaktadır. Et- Sebze
karışık yemekler ise farklı gruplardan yiyecekleri bir arada bulundurmakta ve hazırlanması aşamasında
birkaç pişirme alanı birlikte kullanılabilmektedir. 

Örneğin karışık ızgaranın içerisinde hem kırmızı et hem de beyaz et olduğu için bu yemek kırmızı et ve beyaz
et pişirme alanlarının ikisi de kullanılarak hazırlanabilmektedir. Lokantaya gelen Canan Hanım menüye
bakarak bir sipariş vermiştir. 

Suat ustanın kırmızı etleri pişirdiği bölüm K, beyaz etleri pişirdiği bölüm B ve sebzeli yemekleri pişirdiği
bölüm S ile gösterilmektedir. Canan Hanımın verdiği siparişin pişirme alanını mavi renk ile gösteren Venn
Şeması aşağıdaki gibidir. 

Aşçı Suat Ustanın çalıştığı lokantada menüdeki yemekler kırmızı et, beyaz et, sebze yemekleri  ve
et-sebze karışık yemekler olmak üzere dört grupta toplanmıştır.Sibel GÜLER
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Bu şemaya göre Canan Hanım menüden hangi yiyeceği sipariş vermiş olabilir?  

A) Karışık Izgara
B) Tavuk Külbastı
C) Yoğurtlama
D) Et Güveç
E) Adana



“Eşref Armağan (d. 1953, İstanbul) doğuştan görme engelli Türk ressamdır. Yaşamı boyunca
görmediği nesnelerin maket modellerine parmak uçlarıyla dokunarak onları başarıyla
resmedebilmiştir. 'The Colors of Darkness' isimli ödüllü belgesele konu olmuştur. Ayrıca Real
Super Humans isimli belgeselde de aynı şekilde kendisinden ayrıntılı bir biçimde
bahsedilmektedir. Hiç görmediği nesneleri dokunduktan sonra resmedebilme yeteneği nedeniyle
Harvard Üniversitesi nöroloji bilim dalından profesörler kendisinin beyin fonksiyonlarını
incelemiş, bunun sonucunda Eşref Armağan'ın bir nesneye dokunduğunda beynindeki görülen
cisimlerin algılanması ile ilgili bölümün harekete geçtiğine şahit olmuşlardır. Hakkında ünlü
İngiliz bilim dergisi 'New Scientist’ te makale yayınlanan Armağan yaşamını Ankara'da kendisi
gibi görme engelli eşiyle beraber sürdürmektedir.”  (Vikipedia)

Eşref Armağan’ın resimlerinin hayranı olan ve ressam olmayı düşleyen Deniz, işe renkleri öğrenerek
başlaması gerektiğini düşünmüştür. Kırmızı, mavi ve sarı renklerinin ana renk olduğu bir tablodan aşağıdaki
ara renk tablosunu elde etmiştir.

Gamze 
DEMİRKOL ÖZDAĞ
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a) Oluşan tabloyu Venn Şemasıyla gösteren Deniz M kümesini mavi, K kümesini kırmızı ve S kümesini sarıya
boyamıştır. Bu durumda b, d ve f bölgelerine sırasıyla hangi renkler gelmelidir?

b) Tabloya göre e bölgesi hangi renk olmalıdır?



Ali ve Arzu’nun aile büyükleri de süpürge ve buzdolabı almıştır. Yıllar sonra evli çift sosyal bir projeden çok
etkilenip sadece kendi aldıkları eşyalar dışındakileri bir yardım kurumuna bağışlamaya karar vermişlerdir.
Kuruma verilecek eşyalar aşağıdakilerden hangisinde eksiksiz listelenmiştir?
 
A){Fırın, Klima, Süpürge, Buzdolabı, Kurutma Makinesi}
B){Çamaşır makinesi, Ütü}
C){Kurutma makinesi, Televizyon, Fırın}
D){Bilgisayar, Klima, Çamaşır makinesi}
E){Bulaşık makinesi, Ütü, Süpürge}

Ali ve Arzu'nun evlendiklerinde ayrı ayrı ve birlikte aldıkları eşyalar aşağıda Venn şemasında
gösterilmiştir.Cansu ERANIL
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Anıl KOYUNCU

Pınar öğretmen, Menteşe Gazi Anadolu Lisesindeki, toplam sayıları 250 kişi olan 10. ve 11.sınıf
öğrencilerine üniversite tanıtım gezisi planlamaktadır. Gezinin Ankara veya İstanbul’a yapılmasına yönelik
öğrencilerine uyguladığı yukarıdaki anketin verileri şu şekildedir:

Ø Ankara’ya gitmek isteyen öğrenci sayısı 102
Ø İstanbul’a gitmek isteyen öğrenci sayısı 97
Ø İki şehre de gitmek istemeyen öğrenci sayısı 55’tir.

Anket sonuçlarına göre, Ankara ve İstanbul şehirlerinden en çok birine gitmek isteyen öğrenci sayısı kaçtır?

6.



Yılmaz AYDIN
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Mehmet GÖKDEMİR

Uzaktan eğitime katılımı arttırmak ve ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak amacıyla MEB
tarafından öğrencilere verilmek üzere okullara tablet ve bilgisayarlar gönderilmektedir. Bu
kapsamda Yalçın öğretmenin de görev yaptığı bir meslek lisesine 60 adet tablet gönderilmiştir ve
bu tabletler ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.

*Tabletlerin 2/3 ü android, diğerleri IOS işletim sistemine sahiptir.
*Tabletlerin 1/3 ü beyaz, diğerleri siyah renklidir.
*Tabletler 8GB veya 16GB lıktır.
*8GB lık tabletlerin sayısı 16GB lık tabletlerin sayısından 8 fazladır.
*8GB lık beyaz IOS işletim sistemli tablet yoktur.
*16GB lık tabletlerden 4 tanesi beyaz android işletim sistemlidir.
*16GB lık siyah IOS işletim sistemli tabletlerin sayısı, 16GB lık beyaz android tabletlerin sayısının 3 katı ve
16GB lık siyah android işletim sistemli tabletlerin sayısının 2 katı kadardır.

Bu verilere göre okula gönderilen tabletlerin kaç tanesi 8GB lık siyah android işletim sistemlidir?

8.

Bir tur şirketi düzenlediği üç gece konaklamalı Bodrum, Datça, Marmaris turunda misafirleri için;
• Bodrum’da tatil köyünde
• Datça’da bungalov evlerde
• Marmaris’te butik otel konaklama hizmeti vereceğini ilan etmiştir.

40 kişinin katıldığı bu tur sonucunda misafirlerine yeni düzenleyeceği turlardaki kalite seviyesini arttırmak
için anket düzenlemiştir. Anket sonuçlarına göre; 

• Datça’daki bungalov evleri beğenen bütün misafirler Marmaris’teki butik oteli de beğenmiştir.
• Datça’daki bungalov evleri beğenen misafirlerden hiç birisi Bodrum'da ki tatil köyünü beğenmemiştir.
• Bu otellerin hiç birini beğenmeyen misafir yoktur.
• Herhangi iki konaklama tesisini beğenen misafir sayısı bir konaklama tesisini beğenen misafir sayısının üç
katıdır.
• Sadece Marmaris’teki butik oteli beğenen 6 kişi olduğuna göre, sadece Bodrumdaki tatil köyünü beğenen
misafir sayısı kaçtır?



Yüz yüze eğitime geçiş sürecinde seyreltilmiş öğretim programı uygulanmakta ve bazı sınıf
seviyeleri, farklı günlerde okula gelmektedir. Lise seviyesindeki sınıflardan 12. sınıflar perşembe
günleri, 9. sınıflar pazartesi günleri okula gelmektedirler. 10. ve 11.sınıflar uzaktan eğitime
devam etmektedirler.

Sedat  SAĞIR
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Buna göre okulda en fazla farklı sınıf seviyesinin bulunduğu günü ve o gün hangi sınıfların geldiğini
belirleyen müdür yardımcısı Cevat Bey’in belirlediği gün ve sınıfların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazartesi                    A={9,10,11}

B) Salı                              B={10,11,12}

C) Çarşamba                  C={9, 10, 11, 12}

D) Perşembe                  D={9, 11,12}

E) Cuma                          E={9, 10, 12}

Ancak meslek liselerinde uygulamalı dersler için de öğrenciler ayrıca okulda yüz yüze eğitime katılmak
zorundadırlar. Bir Sağlık Meslek Lisesinde yüz yüze alınacak dersler ve günleri aşağıdaki gibidir: 

Hangi dersi hangi sınıf seviyesinin yüz yüze alacağı aşağıda kümeler yardımıyla gösterilmiştir:



Tabloya göre;

a) 3-C sınıfının katıldığı oyunların oluşturduğu alt küme sayını bulunuz.

b)  3-A sınıfının katılmadığı oyunların kümesini liste yöntemiyle yazınız.

c) 3- D veya 3- B sınıflarının katıldığı oyun sayısı kaçtır?

d) 3-E sınıfı hangi sınıflarla oyunlara katılmıştır? 

Bir ilkokulda, takım ruhunun ve işbirliğinin geliştirilmesine, çocukların sosyalleşmesine, kuşaklar
arasında bağ kurmaya ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak için
geleneksel "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlenmiştir.

Hümayun ÇAKAL

10.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 ARALIK AYI 

ÇALIŞMA ÇIKTILARI

Bu şenlikte oynanan oyunlardan 3. Sınıfların katıldığı tablo aşağıda verilmiştir.

Ka
tıl

an
 S

ın
ıfl

ar



 Kampanya bitiminde kampanya  satış raporları muhasebe biriminde bulunan Mehmet Bey’e ulaşmış, Mehmet
Bey incelerken elindeki sudan yanlışlıkla rapora birkaç damla su dökülmüştür. Raporda A ürününden toplam
2    347   56 adet satıldığı, 11 adet ürünün ise arttığı yazmaktadır. ( Her damla altında bir rakam yazmaktadır.)

Mehmet Bey bu ürünün stokta 23 000 000 adetten fazla olduğundan emin olduğunu diğer muhasebeci
arkadaşı Bilge Hanım ise 26 000 000 den az olduğundan emin olduğunu söyler. Bu bilgilerle su damlası ile
silinmiş rakamlar nelerdir ?

A) A kümesi E kümesinin özalt
kümesi değildir
B) S(A) =8
C) AՈE ={0,1,2,3,4,6,8}
D) S(E)=4
E) S(AUE)=16

Şekil 2

Alp kardeşi Eren’e, "haydi gel birlikte ders çalışalım" der ve en son hangi konuyu öğrendiğini sorar.
Eren’den "kümeler" konusu yanıtını alır. Alp hemen bir oyun tasarlar ve aralarında şöyle bir diyalog
geçer;
Alp: Kartların (şekil1) ön yüzlerinde tek sayı ve arka yüzlerinde ise o sayıdan küçük en büyük çift
sayılar yer almaktadır. Oyuna kart seçerek başlayacağız. Seçtiğimiz karta bağlı olan komşu
kartları ters çevirip arkasındaki sayılara bakıp geri yerine koyacağız. Baktığın kartlardaki sayıları
not et çünkü o sayılardaki rakamlar senin kümenin elemanları olacak.

Oyunu oynayıp her ikisi de kümelerini oluşturduktan sonra Alp, Eren’e şekil 2 deki bilgilerin yazılı olduğu bir
kâğıt verir ve bu bilgilerden hangisinin doğru olduğunu sorar. Eren hangi bilgiyi seçmeli?

Zeynep AKIN
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Temizlik malzemeleri üreten bir firma yıl sonu ellerinde kalan ürünleri bitirebilmek için internet
üzerinden aynı üründen 6 adet alana 3 adet bedava şeklinde tek bir kampanya düzenleyerek
bitirmeyi hedeflemişlerdir.

Sevgi DORUKOĞLU

12.

Eren: Tamam. Ben 33, 5 ve 9 sayılarını seçiyorum. Benim kümemin adı, adımın baş harfi olan ‘E’ olsun.
Alp: Peki, o zaman benim kümemin adı da ‘A’ olsun. Benim seçtiğim sayılar da 13, 27 ve 29.

Şekil 1



Ecrin kendini yorgun hissedince doktora gidiyor ve doktor tahlil sonuçlarına göre doktoru A, B ve D
vitamin değerlerinin eksik olduğunu söyler. C vitamininin de günlük alması gereken bir vitamin
olduğunu eklemiştir. Bunun için aşağıdaki vitaminleri içeren içecek ve yiyecekler tablosunu Ecrin‘e
verir:

Nuray KOYUNCU
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Ecrin bu tabloda bulunan süt, kırmızı et, taze fasulye, portakal ve karnabaharı sevmemektedir.                                 
Bu bilgilere göre ;

a) A  veya B vitamini içeren yiyecek ve içecekleri belirleyiniz.

b) Ecrin'in sevmediği D vitamini içeren yiyecek ve içecekleri belirleyiniz.

c) Ecrin’in C vitaminini alabileceği sevdiği yiyecek ve içecekleri belirleyiniz. 

d) Ecrin’in sevdiği  fakat A vitamini içermeyen içecek ve yiyecekleri belirleyiniz.



Şekilde kenar uzunluları 90 cm ve 70 cm olan masa üzerine kenar uzunlukları 70 cm ve 50 cm olan kağıt
yapıştırılarak paralel desen çizimi yapmak için hazırlanıyor. 15 cm lik 45-45-90  gönyeler ile kırmızı renkte 
 ve 15 cm lik 30-60-90 gönye ile mavi renkte paraleller,T cetveli yardımıyla kağıdın köşesine  dik dayanarak
çizilecektir.

-Kırmızı paralellerin T cetvelleri üzerinde kestiği noktalar 25 cm ve 27 cm üzerindedir.
- Mavi paralellerin T cetvelini kestiği noktalar arası ise 5 cm ‘dir

 
Buna göre şekilde görüldüğü gibi kırmızı doğru parçasını çizmeye başlayarak (sırayla bir kırmızı- bir mavi )
,kırmızı paraleller sağa doğru , mavi paraleller sola doğru çizilerek ilerlendiğinde mavi ve kırmızı paraleller T
cetveli üzerinde ilk defa kesiştiklerinde ; bu nokta hangi T cetvelinde kaç cm üzerine denk gelmektedir?

Belkız UÇAR
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Mimarlar, mühendisler, teknik resim yapanlar;  T cetveli ve gönye ile yapıların istenilen açıdan ve
yönden görünümlerini çizebilirler. T cetveli çizim yaparken dik konumu korumak amacıyla
kullanılır. Çizim yapılacak kağıt masaya köşelerinden kağıt bant ile yapıştırılır, T cetveli
dikdörtgen çizim masasının üzerine vidalı sap kısmı masanın kenarına yapışacak şekilde
yerleştirilir ve cetvel  kısım kağıt üzerinde kalır. Gönyeler ise T cetveline dik konumda
yerleştirilerek istenilen açıda doğru parçaları çizilebilir.



Meslek Lisesi öğrencileri iki robot geliştirmişlerdir. Canan Öğretmen, öğrencilerine robotlara
yürümeyi kodlamalarını istemiştir. Robotlara verilen kodlamalar aşağıdaki gibidir.

I. Robot her adımında 2 birim ileri gitmektedir.
II. Robot ise her adımında 3 birim ileri gitmektedir.

Süleyman KIRATLI
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Canan Öğretmen robotların sadece 60 sayısına kadar gidebildiklerini söylemiştir. Düz bir zeminde başlangıç
noktası 0 olan bir sayı doğrusu üzerinde sırasıyla robotları yürütmüşlerdir. Bu robotların ortak bastığı
noktalar kümesi K olsun. K kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) K={x: 0≤x≤60, x=2k, kЄN}

B) K={x: 0≤x≤60, x=6k, kЄN}

C) K={x: 0≤x≤60, x=3k, kЄN}

D) K={x: 0<x<60, x=2k, kЄN}

E) K={x: 0<x<60, x=6k, kЄN}

Ayfer KARACA

16.

400 kişilik bir okuldaki öğrencilere yardımseverler tarafından uzaktan eğitime destek olmak amacıyla
ücretsiz bilgisayar, televizyon ve tablet dağıtılacaktır. Yapılan planlamaya göre bilgisayar alan öğrencilere
tablet verilmeyecektir. Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek için bir anket yapılmıştır. Bu anket sonuçlarına
göre:

• Sadece televizyon ihtiyacı olan 185 öğrenci vardır.
• Bilgisayar ihtiyacı olan öğrenci sayısı, okuldaki tüm öğrencilerin %25’idir.
• Hem bilgisayar hem televizyon ihtiyacı olan öğrenci sayısı, tablet ve televizyon alabilecek öğrenci sayısının
iki katıdır.
• Sadece bilgisayar ihtiyacı olan öğrenci sayısı sadece tablet ihtiyacı olan öğrenci sayısının iki katıdır.

Buna göre bu okulda bilgisayar, televizyon ve tablete ihtiyacı olmayan kaç öğrenci vardır?
A) 45
B) 50
C) 55
D) 60
E) 65



Fatih, dedesinin istediği işlerin tamamını yapar ve yaptığı her işlemin sonucunu bir kağıda yazıp bırakır.
Fatih’in kaydettiği sonuçlar;
·       Toplanan mandalinaların toplam ağırlığı (kg) ,
·       Çürük mandalinaların toplam ağırlığı (kg),
·       Bir çuval mandalinanın ağırlığı (kg),
·       Mandalina çuval adedi 
·       Bir file mandalinanın ağırlığı (kg),
·       Mandalina filesi adedi,
Dedesi Fatih’in yazdığı kağıtta sadece sayıların olduğunu, torununun hangi sayının neye karşılık olduğunu
yazmadığını fark eder. Torununun yazdığı sayılar:

10, 15, 20, 60, 80, 980
Ali amca torununun küçük filelere doldurduğu mandalinaların tamamını  komşu ve akrabalarına dağıtır. 20
adet file dağıtan Ali amca çuvaldaki mandalinaları da satar.  Bir çuval mandalinayı 180 TL’den satan Ali
amca tüm çuvalları satınca kaç TL para alır?

Ali Amca bahçesinde yetiştirdiği mandalinaları satmak için toplar. Bu işi yaparken yardım etmesi
için torunu Fatih’i çağırır. Torunundan; mandalinaları kantara götürüp tarttırmasını,  daha sonra
içlerinden çürük mandalinaları ayırmasını, sağlam mandalinaların bir kısmını eşit ağırlıklı
çuvallara doldurmasını ve kalan mandalinaları ise çuvallardan daha küçük eşit ağırlıklı filelere
doldurmasını ister.

Sibel GÜLER

17.
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Süleyman KIRATLI

18.

Hüseyin Bey’in kenar uzunlukları 85 m ve 100 m olan mandalina tarlası vardır. Bu dikdörtgen
şeklindeki tarlanın etrafına, köşelere de birer tane gelecek şekilde eşit aralıklarla beton direk
dikerek tel örgü ile çevrelemek istemektedir. Malzemeleri satın alacakları firmada farklı fiyatlarda
iki çeşit ürün bulunmaktadır.

A) Hüseyin Bey hangi ürünü seçerse daha avantajlı olur?

B) Avantajlı ürünü seçmekle ne kadar kar etmiş olur?

100 m

85 m

A : Beton direğin tanesi 30 TL’dir. İki beton direk arasına gelecek tel örgüler de fiyatın içerisindedir.
B : Beton direğin fiyatı 20 TL’ dir. İki beton direk arasına gelecek tel örgünün metresi 3 TL’ dir.



Bu köylülerden biri olan Fatma Teyze, ev bütçesine katkı sağlamak için kırma zeytin yapıp sosyal medya
hesabı ile satış yapmaya karar verir. Zeytinlerini toplamak için torunundan yardım ister. Bunun üzerine
torunu ; “Anneanne bugün 30 Ekim 2020, yani ayın aydınlığının ilk günü. Daha lezzetli ve çabuk erimeyecek
zeytinler için ayın karanlığında toplasak daha iyi olmaz mı? “ der.

Nuray KOYUNCU

19.
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Muğla civarındaki köylerde zeytincilikle uğraşanların şöyle bir inanışı vardır; 
“Ay aydınlıkken zeytin toplamak ve zeytin kırmak iyi değildir. Bu işler için ay karanlık dönemi
beklemek daha iyidir.”

Buna göre;
A) Torunuyla aynı fikirde olan Fatma Teyze, zeytin toplamak için ay karanlık dönemini beklemeye karar verir.
Buna göre zeytini en erken hangi zaman aralığında toplayabilirler?

B) Fatma Teyze gelecek yıl için bu konuyla ilgili not almak istemektedir. Defterine gelecek yıl Ekim ayı için
hangi tarih aralığını not etmelidir?

Ay karanlık: Ayın evrelerinden dolunay ile başlayıp yeniay
ile biten süre (14 gün)

Ay aydınlık: Ayın evrelerinden yeniay ile başlayıp dolunay
ile biten süre(14 gün)

Bu döngü 14 günde bir tekrar etmektedir.



Malzemeler: Oyun için her bir öğrenciye rakibinden farklı renkte bir kalem, ortak kullanacakları tablonun
bulunduğu bir kağıt ve iki tane zar gereklidir. 

Nasıl Oynanır: Kimin başlayacağına zar atarak karar verirler. Küçük rakam atabilen oyuna başlar. Sırası
gelen oyuncu bir çift zar atar. Örneğin 3-5 atılmış olsun. Rakip oyuncu “topla” ya da “çıkar” diyerek rakibi
yönlendirme yetkisine sahiptir. “Topla” derse oyuncu 3+5=8 olduğundan tablodaki 8’e bölünebilen tüm
sayıları kalemiyle işaretler ve hazinesine alır. Rakip “çıkar” derse 5-3=2 olduğundan oyuncu tablodaki tüm 2
ye bölünebilen sayıları işaretler ve hazinesine alır. Tüm tablo işaretlendiğinde oyun biter, sayısı çok olan
oyuncu oyunu kazanır. Oyuncu hakkı olduğu halde sayı işaretlemezse ve rakip fark ederse o sayı rakibine
geçer.

Özlem ve Deniz oyunu oynamaya başlıyorlar. Özlem kırmızı Deniz mavi kalemle oynamayı tercih ediyorlar.
Oyuna Özlem başlıyor ve zar atıyor, zar 4-4 geliyor.  

a) Deniz’in oyunda avantajlı duruma gelmesi için “topla” mı “çıkar” mı demesi gerekir? Neden?

b) Özlem’e gelen 4-4 zarına, Deniz “topla” diyerek oyuna devam ediyor. Bunu üzerine Özlem 4+4=8
olduğundan 88, 16, 64 sayılarını işaretleyerek hazinesine alıyor. Deniz’in kendi hazinesine katabileceği sayı
kaldı mı? Kaldıysa kaçtır?

c)  Oyunun sonlarına doğru tablo aşağıdaki gibi bir hale geliyor. Özlem Deniz’e, “Oyunun bu noktasında
seninle bir anlaşma yapalım. İstersen kalan sayılar içinden 3’e tam bölünenleri ya da 3’e tam
bölünemeyenleri alabilirsin. Seçimi sana bırakıyorum.” diyor. Deniz’in hangisini seçmesi daha uygun olur?
Doğru seçimi yaparsa kaç sayı kar etmiş olur?

Gamze
DEMİRKOL ÖZDAĞ

20.
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Hayyam Lisesinde, matematik dersinde gördükleri her konunun sonunda konuyla ilgili bir oyun
oynayan 9/A sınıfı öğrencilerinin bölünebilme kurallarını öğrendikten sonra oynayacakları oyun
taş-kağıt-zar olacaktır. Oyun iki kişiliktir.

Görseller  
Şehrazad’ın 101 Oyunu, Cilt 1

kitabından alınmıştır.



Yere çizeceği şablonlar arasındaki mesafeyi pratik bir şekilde ölçebilmek için okul binasının girişindeki
tabana döşenmiş 60 cm x 60 cm ölçülerindeki seramiklerden yararlanmayı düşünüyor.

A) Ayşe öğretmen bahçenin tabanına çizeceği şablonlar arsındaki mesafeyi belirleyebilmek için okul
binasının tabanına döşenmiş bu seramiklerden nasıl yararlanabilir?
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Gülşad KÖSE

21.

Bir okulda idareci olan Ayşe Öğretmen, yüz yüze eğitime başlandığı ilk gün öğrencilerin İstiklal
Marşı’nı okumak için sıraya girerken1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumadıklarını görüyor.
Bunun üzerine, okul bahçesinin tabanına “Sosyal Mesafeyi Koruyalım” (şekil 1) yazılı işaretler
çizerek öğrencilerin duracağı yerleri belirlemek istiyor. 

Şekil 1

B) Yerdeki seramikleri adımlamaya başlayan Ayşe öğretmen 5. adımını attığında adımının 2.seramiği
geçtiğini görüyor (Şekil 2). Adımlamaya devam ediyor ve 7. adımını attığında da 3. seramiğin
tamamlanmasına 1 adımdan az kaldığını görüyor (Şekil 3).

Buna göre Ayşe öğretmen şablonlar arasına en az kaç adımlık mesafe bırakırsa öğrenciler en az 1,5 m arayla
sıraya geçmiş olur?



Ayşe 100 soruluk bir sınavda ortalama 65 net yapmaktadır. Bursluluk sınavına hazırlanan Ayşe
hedeflediği bursluluk indiriminden faydalanabilmesi için en az 15 net daha fazla yapması
gerektiğini hesaplıyor. Buna göre Ayşe için gerekli net aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

A)  |x-80| ≤ 15
B)  |x-85| ≤ 15
C)  |x-95| ≤ 5
D)  |x-90| ≤ 10
E)  |x-75| ≤ 25

Ayfer KARACA

22.
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Ayşe Hanımın iş yerinde Covid-19 salgını nedeniyle esnek çalışma saatlerine geçilmiştir.
Vardiyalar üçer saat olacak şekilde düzenlemiştir. Yani her çalışan günde 3 saatlik vardiyasını
doldurduktan sonra iş yerinden ayrılmaktadır.

Gülşad KÖSE

Ayşe Hanım cep telefonuna gelen son dakika haberini (Şekil 1) okuyunca, kendisinin yaş olarak sokağa
çıkma kısıtlamasından etkilenmediğini ama oğlunun sadece 13:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıya
çıkabileceğini öğreniyor.
A) Okuduğu haber üzerine, oğlunun dışarıda olabileceği saatlerde çalışmamak için vardiya saatlerini ya en
az 2 saat öne çekmesi ya da en az 4 saat ileriye atması gerektiğini fark ediyor. Buna göre Ayşe Hanımın
şuan ki vardiyası hangi saatler arasındadır?

B) Ayşe Hanımın bu haberi oğlu ile paylaştığında aralarında şöyle bir diyalog geçiyor; 
Oğlu: Anne, en az 20 yıl önce doğmuş olsaydın sende sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenecektin. 
Ayşe Hanım: Ya da sen en az 8 yıl önce doğmuş olsaydın, sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenmiyor
olacaktın. 
Buna göre Ayşe Hanım ve oğlu kaç yaşındalardır?

23.

Şekil 1 



Yapılan anket sonucunda aşağıdaki verilere ulaşılmıştır;
- Tüm velilerin bir ya da iki çocuklarının okula devam ettiği ,
- Tek çocuk olanlar iki çocuklulardan 32 fazla ,
- İletişim cihazlarına sahip öğrenci sayısı 174 ,
- Tek çocuklu iletişim cihaz sahibi olanlar iki çocuklu iletişim cihazı sahibi olanların iki katı,
olduğu belirlendiğine göre ihtiyacı olan tek çocuklu kaç veli bulunmaktadır?

Hüseyin Bey 8 yıl önce zeytin fidanlarını toprak koşullarına dikkat ederek dikmiş, düzenli
bakımlarını yapmıştır. Ürün alma zamanı geldiğinde, zeytinleri 3 evrede toplatmıştır.

Hümayun ÇAKAL

24.
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Sevgi
DORUKOĞLU

25.

A okulunda 500öğrenci bulunmaktadır. Okulunun yönetimi, online derslerde öğrencilerinin derslere
katılımında eksiklerini belirlemek ve yardımcı olmak istemektedir. Bu amaçla velilere bir anket
gönderilmiştir. Okulun iletişim ağı ile gönderilen anket aşağıdaki gibidir.

1. Evre (yeşil) de en değerli olduğu dönem olmasına rağmen zeytinin  %20’si kadar yağ çıkmaktadır.

2.Evre (pembe) de yağ miktarı  %25 i kadardır.

3. Evre (siyah ) de yağ miktarı %35 olmasına rağmen kalitesi düşmektedir.

A) Hüseyin Bey 600 kilogramlık zeytinin   sını 1. Evrede,  ini 2. Evrede geri kalanı da 3. Evrede toplattığına
göre;  3. Evrede kaç kg yağ çıkmıştır?

B) Hüseyin Bey, 1. Evrede toplattığı zeytinlerin yağını kilogramı 50 TL den, 2. Evrede toplattığı zeytinlerin
yağını kilogramı 40 TL den, 3. Evrede toplattığı zeytinlerin yağını kilogramı 30 TL den satıyor. Ne kadar
kazanç elde eder?

1
6

2
5



Yolcuların istek ve şikâyetlerini de göz önünde bulunduran bu otobüs firması yolculardan gelen istek üzerine
bazı güzergâhlarda arada kalan şehirlere uğramadan direkt yoluna devam eden otobüs seferleri
düzenlemiştir.
K, L ve M kentleri aynı hat üzerinde üç şehirdir. Aşağıda verilen tabloda K, L ve M kentleri arasında yapılan
yolculuklardaki ücretlendirme gösterilmiştir. Örneğin L kentinden M kentine gitmek isteyen bir kişi 60 lira
ödemektedir.                
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Zeynep AKIN

26.

Ayçiçeği

Buğday

Bir otobüs firması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının karayolu yolcu taşımacılığı için uygulanacak
taban/tavan ücret düzenlemesinin detaylarının belli olmasının ardından otobüslerinin gideceği
güzergâhları belirleyip ücretlendirme tablosunu yapmaya başlamıştır.

1.Seçenek: Bir kişi doğrusal bir yolda K kentinden yolculuğa başlayarak K ve M kentleri arasındaki L kentine
uğrayarak M kentine ulaşacaktır. Dönüşte yine aynı yolları kullanarak K kentine geri dönecektir.

2.Seçenek: K kentinden yola çıkıp K ve M kentleri arasındaki L kentine uğramadan doğrudan M kentine
varıp, dönüşte yine aynı yolu kullanarak K kentine geri dönecektir.

Bu kişinin 1. seçenekte ödediği ücret 2.seçenekte ödediği ücretten fazla olduğuna göre x in alabileceği en
büyük tamsayı değeri kaçtır?
A)40
B)39
C)30
D)25
E)23

Anıl KOYUNCU

Cemre, kenar uzunluğu 80 cm den büyük olan kare şeklindeki bir kartona aile fotoğraflarını yapıştırıp
annesine doğum günü hediyesi olarak vermek istiyor. Eni 9 cm ve boyu 13 cm olan fotoğrafları şekilde
görüldüğü gibi birbirlerinden ve kartonun kenarlarından 3 cm uzaklıkta yapıştırıyor. 
A)  Cemre’nin kullandığı kartonun kenar uzunluğu en az kaç cm'dir?

 
B) Kenar uzunluğu en az iken kartona yapıştırılan fotoğraf sayısı en çok kaçtır?

27.
cm

cm



Yukarıdaki harflerin ve satırların dizilimi belli bir kurala göre devam etmektedir.
a)  Bu dizilimdeki 77. harf nedir?

b) Bulunan 77. harfin dizilimin kaçıncı satırında ve soldan kaçıncı harf olduğunu bulunuz.

Şekilde verilen üçgen “ Ömer Hayyam Üçgeni ” olarak bilinir. Bu üçgende her satır 1 ile başlayıp 1 ile
bitmektedir ve aradaki sayıların her biri ise sayının bir üst satırındaki komşu iki sayının toplamından elde
edilmektedir.
Buna göre yukarıda verilen Ömer Hayyam Üçgeni’nin 7.satırındaki sayılar yan yana yazıldığında oluşan
sayının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaç olur?
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Yılmaz AYDIN

28.

Emine Hatun KESKİN

29.



I.  İki sütunlu bir tablo yapılır ve birinci satıra sıra ile A ve B sayıları yazılır.
II. Tablonun her satırının sağ sütundaki sayının sol sütundaki sayıyı bölme işleminde elde edilen bölen ve
kalan sayılar bir alttaki satıra sırasıyla yazılır.
III. Kalan 0 değilse işleme devam edilir.
IV. Kalan 0 ise en son satırın sol sütunundaki sayı A ve B sayılarının EBOB’ udur.
Daha sonra öğrencilerine aşağıdaki örneği çözer.

Fatih öğretmen öğrencilerine EBOB bulabilmenin farklı bir yolu olduğunu söyler. Bu yolu
aşağıdaki gibi tanıtır.   İki pozitif tamsayı olan A ve B sayılarının EBOB ‘ unu bulabilmek için “Öklid
Algoritması” nı kullanabiliriz.  A ve B sayıları için A > B olması durumunda EBOB'larını bulmak
için;

Öğrencilerinin çözmeleri için verdiği aşağıdaki Öklid Algoritması ile çözülmüş örnekte, bazı kutuların içine
harf yerleştirmiş ve yerleştirdiği A sayısının üç basamaklı bir sayı olduğunu belirtmiştir.
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Yeşim BERBER

30.

Buna göre Fatih öğretmenin ikinci verdiği örnekteki A yerine hangi sayılar gelebilir?

Belkız UÇAR

31.

Deniz Hanım yıllardır boş duran aile yadigarı iki bahçede organik sebze yetiştirmeye karar veriyor.
Bunun üzerine etrafı duvar örülü iki bahçe , aradaki duvarı kaldırılarak birleştiriliyor ve L şeklini alan
bahçenin etrafına tel örgü çekiliyor.

Deniz Hanım bahçesine sebze ekmek için tarım ürünleri satan markete
gidiyor ve 1 𝑚   alan için 200 gr sebze tohum alması gerektiğini
öğreniyor . Deniz Hanım bahçesinin alanını ölçmediğini fark edince ;
bahçesinin alanını tahmin ederek ,tüm bahçeyi ekmek için gerekli olan
tohumu hesaplamaya çalışıyor. İki eş dikdörtgen şeklindeki bahçenin
birleştirilmesiyle oluşan bahçenin etrafına toplam 200 m tel çekildiğine
göre sizce Deniz Hanım en az kaç kg tohum almalıdır?

2 



Ekim yapmadan önce tarlasına hangi ürünü nereye ekeceğini görseldeki gibi belirlemiştir. Her ürünü
ekeceği bölgeyi ayrı ayrı en az sayıdaki karesel parsellere ayırarak sürdürmüştür. Bu durumda arpanın
parsel başına maliyeti 2 ₺, çavdarın parsel başına maliyeti 3 ₺, buğdayın parsel başına maliyeti 4 ₺
olmuştur.
Eğer tüm tarlayı ürün ayrımı gözetmeden en az sayıda olacak şekilde kare parsellere ayırıp sürdürseydi
parsel başı maliyet 67 ₺ olacaktı.
Çiftçi Hasan Bey ürün ayrımı gözetmeden parselleme yapmak yerine, her üründe ayrı ayrı parselleme
yaparak kaç ₺ kar etmiştir?
A) 250
B) 288
C) 300
D) 328
E) 350

Çiftçi Hasan Bey dikdörtgen biçimindeki tarlasını aşağıdaki gibi bölümlere ayırıp arpa, buğday ve
çavdar ekecektir.Sedat SAĞIR

32.
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Cansu ERANIL

33.

Arpa

Çavdar

Buğday

Beden Eğitimi Öğretmeni Arda Bey 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak
için okul programı hazırlayacaktır. Okuldaki iki sınıfı belirleyip bu iki sınıftaki tüm öğrencilerle
gösteri yapacaktır. İlk gösterisi için öğrencileri 3’erli gruplara, ikinci gösterisi için öğrencilerini
5’erli gruplara, üçüncü gösterisi için öğrencilerini 2’şerli gruplara ayıracaktır.

A ) 9-A ile 10-B           
B ) 11-C ile 11-A           
C ) 9-C ile 11-A             
D) 9-B ile 9-C      
E ) 10-A ile 10-B

Arda Bey gösteriye tüm öğrencilerin katılım göstermelerine önem vermektedir. Okuldaki şube bazlı öğrenci
sayıları aşağıdaki gibidir. Buna göre Arda Bey hangi iki sınıfı seçmelidir?



Bu nedenle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik elektronik bölümü 9/A sınıfı öğrencileri meslek
dersinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek amacıyla bir proje yapmaya karar veriyorlar. Bu
proje kapsamında MASKEMESAFEHİJYEN yazılı led ışıklarla aydınlatılan bir pano yapacaklardır. Bu yaptıkları
panoyu da hastane ve şehrin en işlek yerlerindeki ilan panolarına asacaklardır.

MASKEMESAFEHİJYEN

Bu panodaki harfler soldan başlayarak sırayla yanacak ve en sonunda bütün yazı yanıp sönecektir. Sonra
tekrar soldan başlayarak aynı işlem devam edecektir. Sesli harfler 4 saniye, sessiz harfler 3 saniye yanacak
ve bütün yazı ise 5 saniye aralıklarla yanıp söneceklerdir. Buna göre 9/A sınıfı öğrencilerinin yaptığı bu
projede baştaki M harfi yandıktan 2020 saniye sonra hangi harf yanar?

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın hastalığında virüsün daha fazla kişiye
bulaşmasını engellemek için herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi
gerekmektedir.

Ayşe CAN

34.
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Emine Nesrin UYGUN

35.

Bora kardeşi Doğa ile birlikte amiral battı oynamaktadır. Bu oyunda iki kişinin de 4 kareyi
kaplayan bir amirali, 3 karelik iki kruvazörü , 2 karelik üç muhrip ve 1 karelik  dört denizaltıyı
birbirlerine çaprazda bile komşu olmayacak şekilde yerleştirmeleri gerekmektedir.

Yandaki şekildeki gibi hazırlanan kareli iki kağıtta oyuncular birbirlerinin
gemisini batırmaya çalışmaktadır.
Örneğin karşı tarafın gemisini bulmak için (D,5) diyen oyuncuya boş atış
yaptıysa karavana , atışıyla gemiyi bulduysa isabet demek zorundadır.
Oyuna başladıktan sonra kardeşine yardımcı olmak isteyen Bora
‘’Benim amiralim 4. satırdan 7. satıra kadar olan bölgede yer almaktadır’’
diyor.
Biraz daha ipucu isteyen Doğa’ya ‘’E , F ,G harflerinden birinde ‘’ diyor

 Doğa (E,4) ve (G,7) atışlarını karavana yaptığına göre amirali batırmak için hangi koordinatları vermelidir?

A) (F,4) (E,6) (F,7)            
B)  (E,5) (E,6) (F,5) (F,6)           
C) (F,4) (F,5) (F,6) (F,7)
D) (F,5) (G,5) (G,6)                          
E)  (G,4) (G,5) (G,6)

: Denizaltı

: Muhrip

: Kruvazör

: Amiral



Bunun için aldıkları kararlar;

*Bu işten kazandıkları tüm parayı seyahat için harcayacaklar
*Hepsi eşit para koyacak ve bu parayı ortak harcayacaklar
*Her biri çalıştığı paranın tamamını ortaya koyacak
*Toplam biriktirdikleri para üçünde de eşit miktara ulaşan işten ayrılıp diğerlerini bekleyecek.
Hepsinin işi bittikten sonraki gün yola çıkacaklar.
Seyahat ücretini karşılayabilmek için bir restoranda iş buluyorlar. Bu restoranda üç vardiya çalışılmakta ve

1. Vardiya 11.00 - 17.00 arası 1 saatlik ücreti 50 TL
2. Vardiya 17.00 - 21.00 arası 1 saatlik ücreti 70 TL
3. Vardiya 21.00 - 00.00 arası 1 saatlik ücreti 120 TL       şeklinde ücretlendirilmektedir.

Mehmet 1. vardiyada, Cem 2. vardiyada, Aytuğ ise 3. vardiyada çalışacak şekilde aralarında anlaşıyorlar.
İşe başladıkları günden itibaren haftanın her günü çalışan arkadaşlar çalışmaya başladıktan en az kaç gün
sonra birlikte seyahate çıkabilirler?
A) 35                       
B) 36                     
C) 42                        
D) 45                        
E) 46

Emine Nesrin
UYGUN

36.
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Emine Hatun KESKİN

37.

Aynı üniversiteden arkadaş olan Mehmet, Cem ve Aytuğ birlikte gezecekleri bir yaz tatili yapmak
istiyorlar. Bu hayallerini gerçekleştirebilmek için çalışmaya karar veriyorlar.

Kümes hayvanı yetiştiriciliği ülkemizde ekonomik açıdan önemli bir sektördür. Sektörde kaz, ördek, tavuk ve
hindinin dışında başka kümes hayvanları da yetiştirilmektedir.
Muğla’daki 140 Kümes hayvanı yetiştiricisinden ;
48 üretici kaz, 51 üretici ördek, 52 üretici tavuk, 70 üretici hindi yetiştirmektedir.
Üreticilerin 2’si hepsini, 13’ü yalnız kaz, 12’si yalnız ördek, 10’u kaz ve ördek, 21’i kaz ve tavuk, 25’i ördek ve
hindi, 30’u tavuk ve hindi yetiştiriyor.

4 üretici kaz, ördek ve tavuk yetiştirip hindi yetiştirmiyor;
1 üretici kaz, ördek ve hindi yetiştirip tavuk yetiştirmiyor;
9 üretici kaz, tavuk ve hindi yetiştirip ördek yetiştirmiyor;
10 üretici ördek, tavuk ve hindi yetiştirip kaz yetiştirmiyor.

Buna göre kümes hayvanı yetiştiricilerinin kaç tanesi , belirtilen kümes hayvanlarından başka çeşit kümes
hayvanı yetiştirmektedirler?



Mısır

Ayçiçeği

Buğday

     Her sene bahar aylarında kendi ürettiği atalık tohumları kullanarak evinin bahçesine bazı yaz sebzeleri
eken Sevgi Hanım, fideleri yetiştirirken herhangi bir kimyasal kullanmadan sadece keçi gübresi, su ve sevgisi
ile beslemektedir. Bu süreçte oğlu Tolga’nın da organik tarım ve ata tohum ile ilgili bilinçlenmesini isteyen
Sevgi Hanım, 4 yaşındaki oğlunun bahçe bakımında kendisine yardım etmesini sağlamaktadır. İlk sebzelerin
toplanma zamanı geldiğinde oğlunun heyecanını gören Sevgi Hanım, bunu bir oyuna dönüştürmek ister ve
sayıları ve yönleri bilen oğluna oyunun kuralları olan aşağıdaki yönergeleri verir;
• Sol alt köşeyi başlangıç noktası olarak kabul edelim.
• Sağa doğru her bir sütun ve yukarı doğru her bir satırı, 1 den başlayarak numaralandıralım.
• Toplanması gereken sebzelerin yerini söylerken önce sütun, sonra satır numarası olacak şekilde sırayla
söyleyelim
     Yukarıda verilen kurallara göre aşağıdaki şıklardan hangisi Tolga’nın toplanabilecek büyüklüğe erişmiş
sebzelerin yerlerini doğru bir şekilde ifade etmektedir?
          Biber           Domates           Salatalık           Fasulye          Kabak            Patlıcan
A)      (10,4)           (8,3)                     (5,4)                 (3,1)                 (2,3)                 (1,2)
B)       (4,2)            (3,4)                     (4,7)                 (1,9)                 (3,10)               (2,11)  
C)       (2,1)            (4,2)                     (7,1)                 (9,4)                 (10,2)               (11,3)
D)       (2,4)            (4,3)                     (7,4)                 (9,1)                 (10,3)               (11,2)
E)       (1,2)            (2,3)                     (3,1)                 (5,4)                 (8,3)                 (10,4)       

Nurcan 
KUDRET ZEKAT

39.
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Tören, tek parça bir Türk bayrağının taşındığı yürüyüş ile şehir
merkezindeki Atatürk Anıtı’ndan başlayacak ve şehir sokaklarından
okullarına kadar yürüdükten sonra kep atma töreni ile son bulacaktır.
Yürüyüş esnasında öğrenciler arasında 1,5 metre mesafe olması
öngörülmüştür. Komisyondan, hiçbir bölüm öğrencisi diğer bölüm
öğrencileriyle karışmayacak şekilde en uzun kortejin planlanması
isteniyor. Ancak sponsor firma ellerinde, uzunluğu 150 metre olan bir
parça olduğunu, bu kumaş ölçüsüne uygun bir planlama yapılması
gerektiğini komisyona bildiriyor.

Yaptıkları atölye çalışmaları ile bulundukları yerleşim yerinin önemli
ihtiyaçlarını karşılayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf
öğrencileri için düzenlenecek olan mezuniyet töreninin
planlanmasında öğrencilerden seçilen bir komisyon oluşturulmuştur.

Nurcan  
KUDRET ZEKAT

38.

Verilen bilgiler doğrultusunda ve her bir öğrencinin eni ortalama 25 cm kabul edilerek planlanan yürüyüşte 
a) Komisyonda bulunan öğrenciler firmaya, oluşacak sıra sayısını kaç olarak bildirmelidir?

b) Firmanın elinde bayrak hazırlandıktan sonra kaç metre kumaş kalır?
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Midye, omurgasız canlılar arasında yer alan bir deniz ürünüdür. Siyah sert bir kabuğa sahiptir.
Aşağıda bir midye toplayıcısı, midyelerinin bulunduğu derinliklerin x ve y cinsinden değerleri (x
ve y tam sayı) ve martının deniz seviyesine olan uzaklığı verilmiştir.

Arzu NERGİZ

40.

|𝐴𝐵|< |𝐵𝐶|’dir.
Deniz seviyesi sıfır noktası olarak kabul edilir.

Verilenlere göre; BC noktaları arasındaki uzaklık, martının deniz seviyesine olan uzaklığına eşit olduğuna
göre y’nin alabileceği kaç farklı değer vardır?

Özlem BAYGÜL

41.

Nermin Hanım aile bütçesine katkıda bulunmak için 15×20

boyutlarındaki tepsilerle yaptığı su böreklerini eşit parçalar

halinde olabilecek en büyük kare parçalarına bölerek

porsiyonlamaktadır. Bir tepsi böreği 50 liraya mal eden Nermin

Hanım %20 kar edebilmek için bir porsiyon böreği kaç liraya

satmalıdır?
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Öl

42.

Özlem BAYGÜL
PCR: Polimeraz zincirleme tepkimesi , DNA
içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment
arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak
çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen
ortak bir isimdir. PCR testi bir tanı testi olarak
ifade edilebilir. Koronavirüs ait RNA’yı
göstermektedir. PCR test koronavirüs
sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini
göstermek için yapılan bir testtir.

IgM: Enfeksiyon ajanı gibi antijenik stimulusa
yanıt olarak ilk oluşan immunoglobulin tipidir.
IgM testi, Covid-19 enfeksiyonuna karşı oluşan
IgM antikorlarını saptamak için yapılır. Testin
pozitif olması, kişinin yakın zamanda virüs ile
karşılaştığını gösterir.

IgG: Bütün vücut sıvılarında bulunan bir antikor
tipidir.Bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı
savaşmada fazlasıyla önemlidir.IgG
testinde, IgG antikorlarının pozitif saptanması,
Covid-19'a maruz kalındığını göstermektedir.

-IgM testi pozitif olan toplam 118 kişi vardır. Bu 118 kişiden:

-IgG testi negatif olan kişilerden PCR testi pozitif olan 15 kişi vardır.
-Hem IgG hem de IgM testi pozitif olan toplamda 79 kişidir.
-IgG testi negatif olan toplam kişi sayısı 39’dur.
-Her 3 testi de pozitif çıkan kişi sayısı 47’dir.

Buna göre PCR testi tekrar önerilmesi gereken kaç kişi bulunmaktadır?
A) 58
B) 54
C) 56
D) 60
E) 57
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Özel Eğitim Öğretmeni Selin, otizmli öğrencilerine etkinlik yaptıracaktır. Selin Öğretmen etkinlik
için uzunlukları aynı, 9 cm derinliğinde 3 raf ve yeterli sayıda dikdörtgenler prizması şeklinde
kutular kullanacaktır. Kullanılacak özdeş kutuların ayrıtları 5 cm, 7 cm ve 8 cm’dir. Kutular aynı
uzunluktaki 3 rafa aşağıdaki gibi dizildiğinde;

Arzu NERGİZ

43.

Kutuların dizildiği raflarının uzunluğu 2,5 m’den fazla olduğu bilindiğine göre; bir rafın uzunluğu en kısa
kaç m’dir?

- Birinci rafa kutu, 5x8’lik taban üzerinde yan yana dizildiğinde 2 cm boşluk,
- İkinci rafa kutu, 5x7’lik taban üzerinde yan yana dizildiğinde 4 cm boşluk,
- Üçüncü rafa kutu, 7x8’lik taban üzerinde yan yana dizildiğinde 6 cm boşluk kalmaktadır.
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