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Fikrin değişmeden talihin değişmez.
Prof. Dr. Sinan Canan

''Sayı ve Kesir Problemleri'' problemler konusunun en geniş, en kapsamlı bölümü.
Konuya daha girmeden ''Problemlere Nasıl Çalışmak Lâzım'' diyerek ne yapmanız
gerektiğini özetledik. Bu bir bakıma kitabın ön sözü gibi oldu.
Ardından problem çözerken en çok ihtiyaç duyacağınız; bir ifadenin matematiksel
olarak nasıl ifade edileceğini yani, ''matematikçesini'' vererek basit problemlerle giriş
yaptık. Yalnız burada şunu söyleyelim. Bu kısımları ''Ben zaten biliyorum bunları''
diyerek hızlıca geçmeyin. Çok zamanınızı almaz. Alt başlıklardaki kolay soruları
''ısınma antrenmanları'' gibi düşünerek çözün. Emin olun ki böyle düşünmek çok şey
kazandıracak size. Zaten ilerledikçe her alt başlık altında sizi terletecek
antrenmanların olduğunu da göreceksiniz.
Hikâyesi değişik ama çözüm yöntemi ve mantığı aynı olan problemleri aynı alt başlıklarda
topladık.Bu alt başlıkların fazla olmasına çok takılmayın. Sadece her bir alt
başlıkta verdiğimiz temel mantığı kavramaya çalışın.
Şu var ki sayı ve kesir problemlerini anlayarak çözerseniz diğerlerini daha kolay
halledeceksiniz.
Şundan emin olun ki;
Hiçbir soruyu atlamadan ve mantığını kavrayarak çözdüğünüzde,
''Hiç Problem Değil, artık bu konudan ne sorarlarsa sorsunlar çözebilirim'' diyebilecek
özgüveni kazanacaksınız.
Yetmez mi?

Problemlere Nasıl Çalışmak Lâzım?
Eğer Problemlere Çalışacaksanız...

Problem etmeyin:)

Bu konuya nasıl çalışmanız gerektiğini ve çalışmaya başlamdan önce neler yapmanız gerektiğini adım adım izah
edeyim.

Öncelikle problemler konusundaki önyargılarınızı bir
kenara bırakın ve bi güzel rahatlayın.
Problemleri çözmek için herhangi bir formül bilmenize veya ezberlemenize gerek yok. Neden? İzah edeyim.
Çünkü sınavlarda gelen soruların büyük bir çoğunluğunun temelinde çok basit ilişkiler üzerine kurulmuş
bir mantık örgüsü var.

Birinci Olarak
Okuduğunuzu doğru anlıyor olmanız lâzım.
Soruyu anlamadan çözmeye başlayamazsınız.
Onun için ilk başlarda zorlanabileceğiniz şeylerden
birisi soruda tam olarak neyin anlatıldığı ve neyin sorulduğunu anlamak.

Soruların çoğunun çözümünde sadece uygun bir bilinmeyen seçmek ve bununla diğer bilinmeyenler arasında sözkonusu olan basit ilişkileri yazmanız yeterli
olacak.
Anlayacağınız problemleri halledebilmek için bir sürü
bilgiye ihtiyacınız olmayacak. Yani diyeceğim o ki ''Problemler'' biraz dikkatli olursanız fazla zorlanmayacağınız
bir konu. Zaten zorlanabileceğiniz şeyleri de söyliycem.

Burada bir matematikçinin sizin için yapabileceği tek
şey tavsiyede bulunmak olabilir. Çünkü bunun tek çözümü bolca kitap okumak.:(
Size tavsiyem eğer çok okumuyorsanız bugünden itibaren başlayın ve çok kitap okuyun. Okuyun ki kelime
hazineniz, anlama ve anlatma yeteneğiniz gelişsin.

Problemlerin Temel Mantığını Kavramak İçin;
Sınavlarda gelen matematik problemlerinin % 90'a yakını klasik çözümleri olan rutin problemlerdir.
Klasik Çözümlü
Rutin Problemler

%10

İkinci Olarak
Şimdi bahsedeceğim konularda genel anlamda bir
probleminiz olmadığından emin olun.

Rutin Olmayan
Problemler

Dört işlem yapabiliyorsanız ve işlem yeteneğiniz
iyiyse,
Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemleri çözebiliyorsanız,

%90

Doğru ve ters orantının ne olduğunu, hangi durumlarda doğru, hangi durumlarda ters orantı olduğunu biliyorsanız,

Klasik olan problemleri çözmek için öyle bir sürü takla
atmanıza, bir sürü farklı çözüm yöntemi ezberlemenize
gerek yok. Nedenini birazdan anlattıklarımı okuyunca anlayacaksınız.

Biraz da cebir, yani x’li y’li ifadelerle aranız iyiyse,
Bunlara yardımcı olarak da bazı sorular için biraz
bölünebilme kurallarını, biraz da üslü ve köklü
ifadelerin basit olarak ne olduğunu biliyorsanız,
korkmanıza gerek yok.

Problemleri nasıl çözeceğinizi (ya da neden çözemediğinizi) anlatmaya başlamadan şunu da belirteyim.
Problemler, sınavlarda en çok zorlanılan ve en az yapılan
sorulardan. Ama bunun sebebi genellikle öğrencilerin matematik bilgisinin yetersiz olması değil, problemlerin nasıl
çözüleceğini bilmemek.
Sınavlarda gelen problemleri çözmek için matematiğin
bütün konularını detaylı şekilde bilmenize gerek yok.
Eğer dört işlemi ve basit (bir ve iki bilinmeyenli) denklemleri çözebiliyorsanız şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki
problemlerde kuracağınız denklemler sizi kesinlikle
zorlamayacak.
Peki, sıkıntı denklemi çözmekte değilse nerede?
Şimdi bunu da izah etcem.

Ama bu bahsettiğim konularda sıkıntınız varsa ilk yapmanız gereken şey; problemleri çözmeye çalışmak değil, bu eksiklerinizi gidermek olmalı.
Bunları halletmeden bir problemi çok iyi ve doğru
anlamış olsanız bile işlem hatası yaparsanız, orantı
kuramazsanız ya da neye x neye y diyeceğinizi bilemezseniz problemi çözemezsiniz. Bunda problemin
suçu yok :)
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Problemlere Nasıl Çalışmak Lâzım?
Her neyse...
Sorununuz hangisi olursa olsun. Çözemediğiniz sorunun çözümüne bakmak için acele etmeyin. (Ama sonradan bakmayı unutmayın tabii ki:)

Üçüncü Olarak
Problemlerdeki hikâyelere değil, problemin mantığına odaklanın.
Unutmayın ki sizin işiniz problemdeki hikâyenin ne olduğu değil, hikâyedeki problemin nasıl çözüleceği meselesi.
Daha doğrusu problemin bilinmeyenleri arasındaki ilişki
ağının nasıl ifade edileceği.
Bir problem ne kadar değişik bir hikâye üzerine bina
edilirse edilsin çok çok büyük bir olasılıkla bu hikâyenin
altında basit ve temel bir mantık vardır.

Sıkıntınız işlem hatasında değilse bu durumda daha
farklı çözüm yöntemleri üzerinde kafa yorun.
baktınız yine de olmuyor o zaman problemin çözüm videosuna bakarsınız artık.
Ama diyeceğim o ki; çözüm için zorlayın beyninizi. (ki
beyniniz çalışsın:). Hem yaşlılıkta Alzheimer olmazsınız.

Zaten bu mantığın ne olduğunu anladığınızda problemi
de büyük olasılıkla rahatlıkla çözeceksiniz.
Emin olun sınavlardaki ‘‘Problem Soruları’’ diye bildiğiniz soruların % 90'ının belli başlı ve çok kesin çözüm yolları var. Bunları tek tek gösterecem. Ve bunların
hepsi de kolaylıkla anlayabileceğiniz şeyler.

Özet olarak, hemen hazıra koşmayın:)
Hem unutmayın ki bir soruya kafa yorarken aslında
eski bilgilerinizi de tekrar eder ve pekiştirirsiniz; farkında olmadan veya farkında olarak.

Bir de rutin dışına çıkan %10 civarı bir soru dilimi var.
Ama merak etmeyin. Rutin olan % 90'lık kısmı halledince onların da büyük bir kısmını çözebileceksiniz.
Şunu bilin ki problem çözme becerisi geliştirilebilen
bir beceridir. Yoksa doğuştan kazanılan bir yetenek değil. Bu kitaptaki problemleri çözdükçe problem çözme yeteneğiniz inanılmaz gelişecek.

Dördüncü Olarak

Son Olarak

Uğraşıp da çözemediğiniz problemlerin çözümlerine
hemen bakmayın.
Ya?
Şöyle yapın. Diyelim ki bir problemle uğraştınız ve sonucu bulamadınız. Bu durumda;

Bazı problemlerin çözüm yolu tek değildir. Bazen,
iki, üç hatta daha fazla çözüm yolu olabiliyor.
Onun için önünüze bir problem geldiğinde önce bu
problemi anlayın ve problemin hikayesine takılmadan
kendi çözümünüzü yapın.
Benim anlattığım çözümden daha farklı yolla çözmüş
olabilirsiniz. Ki bu çoğu zaman mümkün.

İlk önce işlem hatanız olup olmadığını kontrol edin.
Tam olarak sorulan şeyi bulduğunuzdan emin olun.
Unutmayın ki bulunan x değeri her zaman aradığınız
değer olmayabilir.

Ve bir problemi çözerken ona önyargısız yaklaşın ve
çözebileceğinize inanın. Problem ilk defa duyduğunuz
bir hikâye üzerine bina edilmiş olsa bile bu kesinlikle
problemin zor olduğu anlamına gelmez.

Eğer sorun bahsettiğim noktalarda ise bu sorunu biraz
daha dikkatli olarak aşabilirsiniz.

Bir de soruları, hikâyelerine göre değil mantıklarına
göre sınıflandırın zihninizde. Zaten bu kitabın temel
mantığı da o.
Ve bilin ki rutin problemlerin tamamı belli başlı basit
mantıkları bilince kolaylıkla çözülebilecek problemlerdir.
Çok fazla kasıntı değilse tabii:)

Ama sorun işlemlerde veya sorulan şeyin ne olduğunu
yanlış anlamada değilse o zaman sorun şu noktalarda
olabilir.
''Neye x diyerek'' başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz,
Bilinmeyen şeyler arasındaki ilişkinin (bağıntının)
matematikçesini yazamamış olabilirsiniz.
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Bir İfadenin Matematikçesi ve Basit Problemler
Bir İfadenin Matematikçesi, Basit Problemler

Bir sayının 3 fazlasının 5 katı

5(x + 3)

Bir sayının üçte biri

x
1
:x =
3
3

Problemleri çözerken; farklı hikâyelerin içinde birazdan yazacağım ifadelere benzeyen ifadeleri sıklıkla
göreceksiniz. Ama emin olun o hikâyelerin matematikçeleri burada yazacaklarımdan daha karmaşık de-

Bir sayının

ğil.
Unutmayın ki x'li ifadeler arasındaki ilişkiyi yazabilmek çoğu zaman soruyu % 90 çözmeniz anlamına gelecek.

2
’i
5

2x
5

Bir sayının 3 katının 20 fazlası

3x + 20

Bir sayının karesi

x2

Bir sayının 6 eksiğinin yarısı

x−6
2

Bir sayının 3 katı ile yarısının toplamı

3x +

x
2

4x −

x
3

Bir problemi çözerken en önemli şey; Türkçe olarak
verilen ifadeyi matematik diliyle ifade edebilmek. Bir
de hangi problemde nasıl bir çözüm stratejisi izlemeniz gerektiği meselesi var tabii.
İlk önce şimdi vereceğim basit kısımları halledin.
Bir sayının 4 katı ile

Daha sonra gözünüzde büyüttüğünüz, hikâyesi
değişik bir sürü problemin çözümündeki temel

1
'ünün farkı
3

Bir sayının karekökünün 1 eksiği

mantığın aslında aynı olduğunu görünce şaşıra-

x−1

caksınız.
Önce bir bilinmeyen(x) seçip bunun üzerinden gidelim.
Başlangıçta bilinmeyene (x’e) ‘‘bir sayı’’ diycem.
Ama bu ''Bir sayı'' dediğim şey sorudaki hikâyeye
göre değişecek tabii.

Bir sayının

2
'inin 3 fazlası
5

x:

2
+3
5

Bir sayının

5
2
'inin 'i
5
8

x:

2 5
:
5 8

Belki ‘‘Bir otobüsteki erkek yolcu sayısı’’,
Belki ‘‘Bir kitabın fiyatı’’,
Belki ''Bir çocuğun parası’’ ya da daha başka bir şey
olacak. Ama ne olduğu çok da önemli değil. Önemli
olan hikayedeki olayın mantığı.
Onun için size diycem o ki problemlerdeki hikâyelere değil de sorunun mantığına odaklanın. Yani olayın

2
'ünün 5 fazlası
3
Önünüze gelecek ifadeler bundan daha zor olmaya-

mantığını kavrayın. Gerisi çok basit denklem çözümü

Bir sayının 2 katının 3 eksiğinin

zaten.

cak. Bunu adım adım göstereyim.

Bir sayı x olsun. Bunun üzerinden yürüyelim.
Renklere dikkat edin.
Bir sayının 2 fazlası

x+2

Bir sayının 3 eksiği

x_3

Bir sayının 5 katı

5x

Bir sayının 5 katının 3 fazlası

5x + 3

Bir sayı

:x

Bir sayının 2 katı 		

: 2x

Bir sayının 2 katının 3 eksiği

: 2x -- 3

2
2
'ü : (2x -- 3)
3
3
2
Bir sayının 2 katının 3 eksiğinin 'ünün 5 fazlası :
3
2
= (2x -- 3) + 5
3
İnanın bu ifadeden daha zoru gelmez sınavlarda.
Bir sayının 2 katının 3 eksiğinin
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Bir İfadenin Matematikçesi ve Basit Problemler

Örnek

Örnek

Bir sayının 5 katının 3 eksiği ile 2 fazlasının 3 katının toplamı 59'dur.

Bir sayının

Bu sayı kaçtır?

Bu sayı kaçtır?

Çözüm

Çözüm

Bir sayının

Burada x'e bağlı iki ifadenin toplamı verilmiş.
Bir sayının 5 katının 3 eksiği = 5x _ 3
ile (bu sayının) 2 fazlasının 3 katının = 3(x + 2)
nin toplamı 59 olacak.
5x _ 3 + 3(x + 2) = 59
Gerisi bu denklemden x'i bulmaya kalıyor.

1
2
'ü ile 'ünün toplamı 33'tür.
4
3

33 olacak.

1
1x
2x
2
'ü yani
ile 'ünün yani
in toplamı
4
4
3
3

2x x
+ = 33 müş. Bu denklemi çözüp x'i bulcanız.
3 4
11x
= 33 ve buradan da
Payda eşitleyip düzenleyince
12
12 : 33
=
x = 12 : 3 = 36 çıkıyor.
11
Yani,

Örnek
Örnek

Bir kutuda 40 tane şeker vardır. Bu kutuya, Serpil x + 8
tane şeker koyuyor. Daha sonra Neşe kutudaki şekerlerin
y _ 3 tanesini alıyor.

Hacmi 1200 litre olan bir tankta bir miktar su vardır.

1
Bu tanka 500 litre su eklendiğinde tanktan hacminin ’sı
6
kadar su taşıyor.

Son durumda kutuda 34 şeker kaldığına göre, y _ x
farkı kaçtır?

Buna göre, tankta başlangıçta kaç litre su vardır?

Çözüm

Çözüm

Olay ne bunu düşünün. Bir kutuda 40 tane şeker var. Birisi buna şeker ekliyor bir başkası da birazını alıyor. En
sonda kaç tane olduğu verilmiş zaten.

Evet. Tankta başlangıçta ne kadar su var?
Bilmiyoruz:) O zaman x litre olsun diyelim.

Şimdi boşverin sorudaki x'i y'yi:)
Size desem ki bu kutuya 12 şeker ekleyip sonra içinden
16 tane şeker alıyorsunuz. Bu durumda içinde kaç şeker
kaldığını nasıl buluyorsanız aynı şeyi yapcanız işte.
40 + (x + 8) _ (y _ 3) = 34

1
x'e 500 litre su ekleyince tank hacminin (1200 litrenin)
3
1
'ü kadar yani : 1200 = 200 litre taşıyormuş.
6
Bu ne anlama geliyor?
İşte burada düşünmeniz gereken şey bu.
x + 500 = 1200 + 200
Buradan da x = 900 litreymiş.

51 + x _ y = 34
Buradan da y _ x = 17 çıkıyor.

Burada değişime uğrayan şey; kutudaki şeker miktarıydı. Şeker miktarının artması veya azalması sonucu
neye eşit olduğunu yazdım.

Bu bölümdeki problemlerde şunu yapacaksınız.
Problemde değişime uğrayan şeyin (burada tanktaki
su miktarı) ne kadar arttığı ya da azaldığını bir de en
sonunda neye eşit olduğunu yazacaksınız.

Bütün olay bu. Başka bir şeye odaklanmıyorum.
Diyeceğim o ki problemin içinde x'li y'li ifadelerin olması
onun zor olduğu anlamına gelmez.

Hep mi böyle derseniz.
Kesinlikle.
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