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İSTANBUL ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI – 2017 

 

5 ve 6. SINIF SINAVI 

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09.30 - 11.30 

 

 

Öğrencinin, 

Adı Soyadı : 

T.C. Kimlik No : 

Okulu / Sını� : 

Sınav Merkezi : 

 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

 Bu sınav açık uçlu 20 sorudan oluşmaktadır, süre 120 dakikadır. 
 Her sorunun çözümünü ayrılan alana açıklamalı bir şekilde yazınız. Daha sonra bulduğunuz 

cevabı her sorunun altında ayrılan dikdörtgen kutunun içine yazınız. Çözümü bulunmayan 
hiçbir cevap değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 Her soru eşit değerdedir. Boş bırakılan soruların değerlendirmede olumlu ya da olumsuz bir 
etkisi olmayacaktır. 

 Sorular zorluk sırasında DEĞİLDİR. Dolayısıyla yanıtlamaya geçmeden önce bütün soruları 
gözden geçirmeniz önerilir. 

 Sınavda herhangi bir yardımcı materyal, elektronik hesap makinesi ya da karalama kağıdı 
kullanılması yasaktır. Soru kitapçığındaki boşlukları karalama için kullanabilirsiniz. 

 Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, öğrencilerin birbirlerinden kalem, 
silgi vb. şeyler istemeleri yasaktır. 

 Sorularda hata olması düşük bir olasılıktır. Böyle bir durumda sınav komitesi gerekeni 
yapacaktır. Bu durumda size düşen en doğru olduğuna karar verdiğiniz seçeneği 
işaretlemenizdir. Ancak, sınava giren aday eğer bir sorunun yanlış olduğundan emin ise itiraz 
için, sınav soruları ve cevap anahtarı İl Milli Eğitim'in web sayfasında yayınlandıktan sonra 3 iş 
günü içerisinde, kanıtları ile birlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurması 
gerekir; bu tarihten sonra yapılacak başvurular işleme konmayacaktır. Sadece sınava giren 
adayın sorulara itiraz hakkı vardır, üçüncü kişilerin sınav sorularına itirazı işleme 
alınmayacaktır. 

 İstanbul Ortaokul Matematik Olimpiyatı - 2017 Sınavı'nda sorulan soruların üçüncü kişiler 
tarafından kullanılması sonucunda doğacak olan hukuki sorunlardan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Olimpiyat Komitesi sorumlu tutulamaz. Olimpiyat komitesi, bu tür durumlarda sorular ile 
ilgili görüş bildirmek zorunda değildir. 

 Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav 
tutanağına yazılacak ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye 
veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

 Sınav başladıktan sonraki ilk yarım saat içinde sınav salonundan ayrılmak yasaktır. 
 Sınav süresince sınava giriş belgenizi ve resimli bir kimlik belgesini masanızın üzerinde 

bulundurunuz. 
 Sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kağıdınızı ve soru kitapçığını görevlilere teslim 

etmeyi unutmayınız. 

 

 
BAŞARILAR DİLERİZ 

NOT: Metin içinde kullanılan bazı gösterimlerin anlamları aşağıda verilmiştir. 
 

    AB                  A ve B noktalarından geçen doğru 
  [AB]                 A ve B noktalarını birleştiren doğru parçası 

  AB                 [AB] nin uzunluğu 

𝑚(𝐴𝐵𝐶)�           ABC açısının ölçüsü 
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1. Ali tu�uğu balıkların yarısını denize geri bırakmaktadır. Son durumda elinde 4 balık bulunan Ali 
denizden toplam kaç tane balık tutmuştur?

2. İstanbul’dan Ankara’ ya otobüsle seyahat eden bir yolcu, yolun tam ortasında uyuyakalıyor. Uyandı-
ğında Ankara’ ya kadar gideceği yolun kalan kısmının, uyurken gi�ği yolun yarısı kadar olduğunu fark 
ediyor. Bu kişi yolun geri kalan kısmını uyumadan tamamlıyor. Bu yolcu İstanbul’dan Ankara’ya kadar 
olan yolun kaçta kaçında uyumamış�r?
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3. İki basamaklı bir sayının 9’a bölümünden kalan 1, 10’a bölümünden kalan 3’tür. Bu sayının 11’e bölü-
münden kalan kaç�r?

4. Bir çi�likte büyük ve küçük tavuklar sa�lmaktadır. Büyük tavukların fiya�, küçük tavukların fiya�nın 
iki ka�dır. Ayşe Teyze bu çi�likten 5 büyük ve 3 küçük, Fatma Teyze ise 5 küçük ve 3 büyük tavuk 
almış�r. Ayşe Teyze, Fatma Teyzeden 20 lira fazla ödediğine göre büyük tavuğun fiya� kaç liradır?
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19. Dört doğru bir daireyi en fazla kaç parçaya böler?

20. Betül doğum gününde arkadaşları ile yuvarlak bir masa etra�nda oturuyor. Annesi, her çocuğun 
sağında ve solunda oturan çocukların her ikisinin kız veya her ikisinin erkek olduğunu fark ediyor. 
Betül’ ün 5 erkek arkadaşı olduğuna göre, Betül’ün kaç kız arkadaşı vardır?

5. Güliver, cüceler ülkesine geldiğinde her şeyin kendi ülkesindekinden 12 kat daha küçük olduğunu 
görüyor. Buna göre, Güliver`in ülkesindeki bir kibrit kutusunun içine cüceler ülkesindeki kaç kibrit 
kutusu yerleş�rilebilir?

6. Bir sepe�e elma ve armutlardan oluşan toplam 30 tane meyve bulunmaktadır. Sepe�en herhangi 12 
meyve alındığında, içinde en az bir elma bulunmaktadır. Sepe�en herhangi 20 meyve alındığında ise 
içinde en az bir armut bulunmaktadır. Buna göre bu sepe�e kaç elma vardır? 
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7. Karenin bir kenar uzunluğu 1mm ar�rıldığında alanı 1001 m² artmaktadır. Buna göre bu karenin bir 
kenarının uzunluğu kaç mm’ dir?

8. Bir sa�cı toptan aldığı kalemleri tek kalem alana 5 liraya, üç kalem alana ise 10 liraya sa�yor. Bu sa�cı-
nın 1 kalem sa�ğında elde e�ği kar, 3 kalem sa�ğında elde e�ği kara eşit olduğuna göre bir kale-
min toptan alış fiya� kaç liradır?

17. Oyuncak üreten bir fabrikada bir usta bir günde 5 oyuncak yapıyor. Daha sonra bu oyuncaklar günde 
2 oyuncak boyayabilme kapasitesine sahip bir fabrikada ressamlar tara�ndan boyanıyor. Fabrikanın 
200 boyalı oyuncak siparişini 20 günde ye�ş�rebilmesi için en az kaç usta ve ressama ih�yacı vardır?

18. Belediye bir çevre projesi kapsamında boş bir cadde boyunca ağaç dikmeye başlar. Sonra bu ağaçları 
yetersiz bulup her iki ağacın arasına birer ağaç daha diker. Bu işlemi iki kez gerçekleş�rir, yani iki 
ağacın arasına birer ağaç daha diker. Çalışma bi�ğinde cadde üzerinde 113 ağaç dikildiğine göre 
başlangıçta dikilen ağaç sayısı kaç�r?
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15. Orhan ve Mehmet’ in toplam 45 lirası vardır. Orhan 9 lira, Mehmet ise 14 lira harcadıktan sonra para-
ları eşitleniyor. Buna göre Orhan`ın başlangıçta kaç lirası vardır?

16. Ahmet evden okula gitmek için otobüs durağına gidiyor ve otobüsün 12 dakika önce gi�ğini öğreni-
yor. Ahmet, evden çık�ğında her kilometreyi 3 dakika daha hızlı yürüseydi otobüse ye�şebilirdi. Buna 
göre Ahmet`in evi ile otobüs durağı arası kaç km’dir?

9. On arkadaş parasını eşit miktarda birleş�rerek bir spor ale� almak is�yor. 15 arkadaş olmaları duru-
munda kişi başına düşen miktarın 100 lira azalacağını fark ediyorlar. Buna göre bu spor ale�nin fiya� 
kaç liradır?

10. Bir yılın Ocak ayında dört tane Cuma ve dört tane Pazartesi günü olduğu bilinmektedir. Bu yılın Ocak 
ayının birinci günü ha�anın hangi gününe denk gelmektedir?
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11. Bir marangozda uzun ve kısa olmak üzere iki farklı uzunlukta toplam 35 tane kütük bulunmaktadır. 
Uzun kütükler beş, kısa kütükler ise dört parçaya ayrılmak üzere kesim yapılıyor.  Marangozun uzun 
kütükleri keserken yap�ğı kesim sayısı, kısa kütükleri keserken yap�ğı kesim sayısına eşit olduğuna 
göre, bu marangozda kaç tane uzun kütük bulunmaktadır? 

12. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın enini 1 m ar�rıp boyunu 1 m kısal�rsak, alanı 2011 m² artmaktadır. 
Buna göre bu arsanın enini 1 m azal�p, boyunu ise 1 m ar�rırsak alanı nasıl değişir?

13. Aslı’nın cüzdanında bir miktar para vardır. Annesi Aslı’nın cüzdanına 49 lira daha koyduğunda cüzdan-
daki para, başlangıçta cüzdanda olan paranın 99 ka�na çıkıyor. Buna göre Aslı’nın cüzdanında başlan-
gıçta kaç lira vardır?

14. İki sını�a toplam 44 öğrenci bulunmaktadır. Birinci sınıfa 2, ikinci sınıfa 6 yeni öğrenci geldiğinde her 
iki sını�aki öğrenci sayısı eşit olmaktadır. Buna göre başlangıçta birinci sını�a kaç öğrenci bulunmak-
tadır?
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19. Dört doğru bir daireyi en fazla kaç parçaya böler?

20. Betül doğum gününde arkadaşları ile yuvarlak bir masa etra�nda oturuyor. Annesi, her çocuğun 
sağında ve solunda oturan çocukların her ikisinin kız veya her ikisinin erkek olduğunu fark ediyor. 
Betül’ ün 5 erkek arkadaşı olduğuna göre, Betül’ün kaç kız arkadaşı vardır?

5. Güliver, cüceler ülkesine geldiğinde her şeyin kendi ülkesindekinden 12 kat daha küçük olduğunu 
görüyor. Buna göre, Güliver`in ülkesindeki bir kibrit kutusunun içine cüceler ülkesindeki kaç kibrit 
kutusu yerleş�rilebilir?

6. Bir sepe�e elma ve armutlardan oluşan toplam 30 tane meyve bulunmaktadır. Sepe�en herhangi 12 
meyve alındığında, içinde en az bir elma bulunmaktadır. Sepe�en herhangi 20 meyve alındığında ise 
içinde en az bir armut bulunmaktadır. Buna göre bu sepe�e kaç elma vardır? 
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