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TEMEL PROBLEM

Aynı güç ve kapasitede çalışan makineler ve aynı büyüklükteki koliler ile;

a) 3 makine, bir günde 48 koli ürün yüklerse 7 makine kaç koli ürün yükler?

b)  12 makine, belirli bir miktardaki ürünü 9 günde yükleyip bitirirse 27 makine aynı miktar 
ürünü kaç günde yükleyip bitirir?

DOĞRU VE TERS ORANTI PROBLEMİ

Fındık ve fıstıktan oluşmuş bir çerez karışımında fındık ve fıstık sırası ile 5 ve 7 ile ters orantılı 
olacak şekilde karıştırılıyor.

Toplam karışım 720 gram ise karışımda kaç gram fındık vardır? Eğer fındık ve fıstık sırası ile 5 
ve 13 ile doğru orantılı olacak şekilde karıştırılsaydı karışımdaki fındık miktarındaki değişim nasıl 
olurdu?
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ÖLÇEK PROBLEMİ

Harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğuna oranına ölçek denir.

 
1

120 000
 ölçekli bir haritada A ve B ilçeleri arasındaki uzunluk 18 cm’dir.

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

DOĞRU VE TERS ORANTI PROBLEMİ

1040 cm uzunluğundaki bir tahta, 3 ile ters orantılı; 4 ile doğru orantılı olacak 
şekilde iki parçaya ayrılırsa parçaların boy farkı kaç santimetre olur?
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ÖLÇEK PROBLEMİ

Bir yerin, bir arazinin veya bölgenin belli bir oranda küçültülerek kağıt üzerine çizilmiş 
şekline plan denir. Bir planda gerçek uzunlukları küçültme oranına ölçek denir.

Mimar Ali Bey 400 metre olan bahçe duvarının uzunluğunu yaptığı planda 16 cm olarak 
çizmiştir.

Bu planın ölçeğini bulalım.

PEYNİRLİ YUMURTA PROBLEMİ
İbrahim Bey 4 kişilik peynirli yumurta yaparken aşağıdaki tablodaki ölçülerde malzemeleri kullanmaktadır.

Tablo: 4 Kişilik Peynirli Yumurta Malzemeleri

Tereyağ 15 gram

Peynir 60 gram

Yumurta 5 adet

Pul Biber 1 çay kaşığı

İbrahim Bey evdeki malzemeleri kontrol ettiğinde 600 gram peynir, 450 gram tereyağı, 2 koli (60 adet) yumurta ve bir kavanoz 

pul biber olduğunu görüyor.

Bu malzemeleri kullanarak tablodaki ölçü oranlarını bozmadan en fazla kaç kişilik peynirli yumurta yapılabilir?

A) 40 B) 48 C) 60 D) 120

7. SINIF İMT Matematik 
YENİ NESİL Soru Bankası  

Sayfa 143-150
Yapabilirsin!
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