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Öğretmenler İçin Matematik Okuryazarlık Bilgisi Ön-Testi 

Yönerge: Aşağıdaki matematik okuryazarlık sorularına öncelikle cevap vermeniz ve ardından her bir 

sorunun altında yer alan matematiksel yeterlikleri ilgili soru bağlamında belirlemeniz beklenmektedir. 

Aşağıda verilen sorulara cevaplarınız gizli tutulacaktır. Sonuçlar bilimsel olarak değerlendirilecektir. 

Sizin izniniz olmadan verdiğiniz cevaplar ve bilgiler hiç kimseyle paylaşılmayacaktır. Zaman 

ayırdığınız için şimdiden teşekkürler.  

Süre kısıtlaması yoktur. 
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1) BOYA 

Bir boya türü 2 ve 5 litrelik teneke kutularda piyasaya sürülmüştür. 2 litrelik ambalajın fiyatı 8 

lira, 5 litrelik ambalajın fiyatı 15 liradır.  

16 litre boyaya ihtiyacı olan bir kimse ihtiyacını karşılamak için en az kaç lira harcamalıdır?  
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2) DIŞSATIM 
Aşağıdaki grafikler, para birimi olarak zed kullanan, Zed ülkesinden yapılan dışsatımla ilgili 
bilgileri göstermektedir. 

 

DIŞSATIM 1  

1998 yılında Zed ülkesinden yapılan dışsatımın toplam değeri (milyon zed olarak) nedir? 

   Yanıt: ......................................... 

DIŞSATIM 2  

2000 yılında Zed ülkesinden dışarıya satılan meyve suyunun değeri ne kadardır? 

A 1.8 milyon Zed   B 2.3 milyon Zed   C 2.4 milyon Zed  

D 3.4 milyon Zed   E 3.8 mil. Zed  

 

 

2000 yılında Zed ülkesinden 

dışsatımın dağılımı 

1996-2000 yılları arasında Zed ülkesinden 

milyon zed olarak toplam yıllık dışsatımı 

Yıl 

Tütün 
% 7 

Yün 
% 5 

Pamuklu dokuma 
% 26 

Meyve suyu 
% 9 Pirinç 

% 13 

Çay 
% 5 

Et 
% 14 

Diğer % 21 
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3) DEPREM 
Depremler ve depremlerin ne sıklıkla oluştuğu konusunda bir belgesel yayımlandı. Bu 
program depremlerin önceden belirlenebilirliği hakkında bir tartışmayı da içeriyordu. 

Bir yerbilimci: “Gelecek yirmi yıl içinde Zed kentinde bir deprem olma olasılığı üçte ikidir“ 
dedi. 

Aşağıdakilerden hangisi Yerbilimcinin sözlerinin anlamını en iyi yansıtmaktadır? 

A 13,320
3

2
  , öyleyse günümüzden 13 ya da 14 yıl sonra Zed kentinde bir deprem 

olacaktır.  

B 
3

2
, 

2

1
’den büyüktür, öyleyse gelecek 20 yıl içinde herhangi bir zamanda bir deprem 

olacağından emin olabilirsiniz.  
C Gelecek 20 yıl içinde herhangi bir zamanda Zed kentinde deprem olma olasılığı deprem 

olmama olasılığından daha yüksektir.  
D Ne olacağını söyleyemezsiniz, çünkü hiç kimse ne zaman deprem olacağından emin 

olamaz.  
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4) EN İYİ ARABA 
Bir araba dergisi, yeni arabaları değerlendirmek için bir puanlama sistemi kullanmakta ve 

"Yılın Arabası" ödülünü en yüksek toplam puanı olan arabaya vermektedir. Beş yeni araba 

değerlendirilmiş ve aldıkları puanlar tabloda gösterilmiştir. 

Araba Emniyet Özellikleri 

(E) 

Yakıt Verimliliği  

(Y) 

Dış Görünüş 

(D) 

İç Bağlantılar 

(İ) 

Ca 3 1 2 3 

M2 2 2 2 2 

Sp 3 1 3 2 

N1 1 3 3 3 

KK 3 2 3 2 

Puanlar aşağıdaki şekilde yorumlanmaktadır:  

 3 puan =Mükemmel 

 2 puan = İyi 

 1 puan = Orta 
 

EN İYİ ARABA 1  

Araba dergisi, bir arabanın toplam puanını hesaplamak için, her bir puan grubunun ağırlıklı 
toplamından oluşan aşağıdaki kuralı kullanmaktadır:  

 Toplam Puan = (3 x E) +Y + D + İ 

“Ca” arabası için toplam puanı hesaplayınız. Yanıtınızı aşağıdaki boşluğa yazınız. 

“Ca” için toplam puan :  ..........................  
 
 
 

EN İYİ ARABA 2  

“Ca” arabasının üreticisi, toplam puan hesabı için kullanılan kuralın adil olmadığını 
düşünüyor.  

Toplam puanı hesaplamak için öyle bir kural yazınız ki ödülü kazanan araba "Ca" olsun.  

Sizin kuralınız dört değişkenin hepsini kapsamalı ve aşağıdaki eşitlikte bırakılan dört boşluğa 
pozitif sayılar yerleştirerek kuralınızı yazmalısınız. 

Toplam puan = ………  E + ………  Y+ ………  D + ………  İ. 
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5) MARANGOZ 
Bir marangozun 32 metrelik tahtası var. O, bahçe ekim alanının çevresine bir sınır çizgisi 
yapmak istiyor. Bahçe ekim alanı için aşağıdaki tasarımları düşünmektedir.  

Bahçe ekim alanının 32 metrelik tahtayla yapılıp yapılamayacağını göstermek için, her bir 
tasarım için “Evet”  ya da “Hayır’ı” daire içine alınız. 

Bahçe ekim alanı 
tasarımı 

Bu tasarımı kullanarak, bahçe ekim alanı 32 metrelik 
tahtayla yapılabilir mi? 

Tasarım A Evet  /  Hayır 

Tasarım B Evet  /  Hayır 

Tasarım C Evet  /  Hayır 

Tasarım D Evet  /  Hayır 

  

 

 

10 m 

6 m 

10 m 

10 m 10 m 

6 m 

6 m 6 m 


