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İMT Hoca matematik

➤	  Ali ile Selin’in yaşları oranı 2
7

’dir.

   İkisinin yaşları toplamı 27 olduğuna 
göre yaşları farkı kaçtır?

➤	  x ve y sayıları doğru orantılıdır.
  x = 3,6 iken y = 9 dur.

  y = 36 olduğunda x kaçtır?

Bir doğru orantıda paylar birbirinin kaç katı ise paydalar da birbirinin o kadar katıdır.

a
b

 = 2a
2b

 = 3a
3b

 = k

İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya 
da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklara 
doğru orantılı çokluklar denir.

a
b

 = k

➤	  30 litre benzin 210 TL olduğuna göre, 
12 litre benzin kaç TL dir?

➤	 	96 kg üzümden 20 kg pekmez elde 
ediliyor.

   3 kg pekmez için kaç kg üzüm gerekir?

➤	  Sabit hızla giden araç 2 saatte 180 km yol almıştır. 
  Buna göre aracın aldığı yol ile geçen süre arasındaki ilişkiyi bulalım.

Tablo: Süreye Bağlı Alınan Yol
Süre (sa) 1 2 3 4
Alınan yol (km) 180 450

❢		Süre arttıkça alınan yol ............................

❢		Süre ............................ alınan yol azalır.

KEŞFET

DOĞRU ORANTI
TERS ORANTI
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➤	  x ile y - 2 ters orantılıdır.
   x = 6 iken y = 6 ise,

  y = 10 iken x kaç olur?

➤	  72 kitap, 10 ve 14 yaşlarındaki iki 
çocuğa yaşlarıyla ters orantılı olacak 
şekilde dağıtılıyor.

   Buna göre büyük çocuk kaç tane 
kitap alır?

➤	  Boş bir depoyu 2 musluk 24 saatte doldurulmaktadır.
  Buna göre musluk sayısı ile süre arasındaki ilişkiyi bulalım.

Tablo: Musluk Sayısı İle Deponun Dolma Süresi

Musluk
Sayısı

Deponun Dolma
Süresi (sa)

48
2 24
3 16
4
6 8
48

KEŞFET

❢			Musluk sayısı arttıkça deponun 
dolma süresi ...................

❢			Musluk sayısı ................... deponun 
dolma süresi artar.

İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa ya 
da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklara ters 
orantılı çokluklar denir.

a . b = k

➤	  Bir araç saatte 60 km hızla bir yolu 4 
saatte alabiliyor.

   Aynı araç saatte 80 km hızla giderse 
aynı yolu kaç saatte alabilir?

➤	 	Bir bidon limonata 225 mL’lik 80 şişeyi 
doldurmaktadır.

   Bu bidondaki limonata 300 mL’lik kaç 
şişeyi doldurur?

➤	 	m + 2 ile n - 3 doğru orantılıdır.
  m = 23 için n = 8 oluyor.
   Buna göre;
  a) Orantı sabiti = ?

  b) m = 18 için n = ?

➤		 	Aşağıdaki tabloda zeytin miktarı ile bu 
zeytinlerden üretilen zeytinyağı arasındaki 
ilişki verilmiştir.

   Buna göre bu verilerin varsa orantı sabitini 
bulalım.

  Tablo:  Zeytin miktarı ile zeytinyağı arasındaki 
ilişki

Zeytinyağı (L) Zeytin (kg)
3 22,5
4 30
5 37,5
6 45
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ŞİMDİ SENDE

13 ve 17 yaşlarında iki çocuğa 450 lira yaşları ile doğru orantılı 
olacak şekilde paylaştırılıyor.

Büyük çocuk kaç lira alır?

YENİ NESİL (BTS)

Selin Hanım, planladığı gün için pasta 
yapmak istemiştir. 4 kişilik pasta için 
gerekli malzemeler ve bu malzemelerin 
fiyatları yanda verilmiştir.

Bu günde Selin Hanım 14 kişilik pasta 
yapacaktır. Pasta malzemelerinden 
un, şeker, kabartma tozu pastaya yetecek kadar vardır.

Diğer malzemeleri en az pastaya yetecek kadar marketten alacak olan Selin Hanım kaç TL öder?

A) 60 B) 63 C) 64,5 D) 65

4 kişilik Pasta
◊ 2 Yumurta
◊ 3 su bardağı un
◊ Yarım paket tereyağı
◊ 1 paket kabartma tozu
◊ 25 g kakao
◊ 100 g şeker

Ürün Fiyat
Yumurta (1 adet) 60 krş
Kakao (100 gr) 12,40 TL
Tereyağ (paket) 23,20 TL

Kabartma Tozu (adet) 90 krş


