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İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir.

ORAN

➤	 	Bir fabrikada üretilen limonatada her 30 mililitre limon suyu için 70 mililitre su kullanılmaktadır. 
280 mililitre su kullanıldığında kaç mililitre limon suyu kullanılması gerekir?

ORAN 
VE ORANTI

Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda
diğerinin alacağı değeri belirleyeceğiz.
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri 

verildiğinde diğerini bulacağız. 
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek

iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar vereceğiz.
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İki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir.

ORANTI

➤	 	Bir ürünün 5 paketi 16 lirayken, 15 paketi 48 liradır.

 Ürün paketi ve fiyatı arasında bir orantı var mıdır?

Bir ürünün birim fiyatını belirlemek için fiyat
miktar

 oranı, miktar = 1 olacak şekilde sadeleştirilir.

BİRİM FİYAT

➤	 A Marka Pirinç B Marka Pirinç

2 kg’lık paket 18,8 TL 3 kg’lık paket 27,3 TL

Tabloda marketteki iki farklı marka pirincin satış fiyatları verilmiştir.

Hangi pirincin birim fiyatı daha azdır?
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GÜNLÜK YAŞAM DURUMLARI

Bir fotoğrafın orjinal boyutlarında kısa kenarı 24 cm iken uzun kenarı 36 cm’dir. Bu fotoğraf küçültüldüğünde 
kısa kenarı 10 cm uzun kenarı 15 cm olmaktadır. 

◊ İki fotoğrafın ebatları arasında orantısal bir ilişki var mıdır?

◊ Aynı fotoğrafın uzun kenarı 21 cm, kısa kenarı 16 cm yapılırsa görüntüde bozulma olur mu?

24 cm

36 cm

Bir orantıda terimlerin çapraz çarpımları birbirine eşittir.
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b
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ORANTININ ÖZELLİKLERİ

➤	 	
27
25

 = x
150

 orantısında x = ?
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YENİ NESİL

Harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğuna oranına ölçek denir.

A ve B şehirleri arasına doğrusal bir otoyol yapılıyor. Eren, bu otoyolun uzunluğunu 
1

5 000 000
 ölçekli haritada 

cetvel ile aşağıdaki gibi ölçmüştür.

A B

0 1 2 3 4 5 6

Buna göre bu iki şehir arasındaki otobanın gerçek uzunluğu kaç kilometredir? (1 km = 1000 m, 1m = 100 cm)

A) 225 B) 275 C) 2250 D) 2750

Harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğuna oranına ölçek denir.

ÖLÇEK

➤	 	1 / 3 000 000 ölçekli bir haritada A ve B şehirleri arasındaki uzunluk 15 cm’dir.

 Buna göre, A ve B şehirleri arasındaki gerçek uzaklık kaç kilometredir?


