
 

çilek 2 kg 2 kg 2
 =  =  =  = 2 

şeker 1 kg 1 kg 1

yol 5 km 5
 =  =  km/sa 

süre 2 sa 2

                                          

İki çokluğun birbirine göre kıyasını yapabilmek 

için onları oranlamamız gerekir.  

Oran bu iki çokluğun birbirine bölünmesiyle 

bulunur. Oran a:b , a/b veya 
𝑎

𝑏
 şeklinde 

gösterilir. 

İki çokluğun birbirine oranı bilinirse istediğimiz 

kadar genişletme yaparak çoklukların miktarını 

artırabiliriz. 

Örnek: 2 litre limon suyunun 9 litre su ile 

karıştırılmasında limon suyunun, suya oranını 

inceleriz. 

limon suyu

su
=

2 litre

9 litre
 

Burada sabit oranın 2/9 olduğunu gördük. O 

halde limon suyu miktarını 2 katına çıkarırsak su 

miktarını da iki katına çıkarmamız gerekir. 

4 litre limon suyu kullanıldığında 18 litre su 

kullanılmalıdır. 

 

 

İki çokluk birbirine oranlanırken ilk söylenen 

ifade pay kısmına ikinci söylenen ifade payda 

kısmına yazılır. 

Örneğin; sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek 

öğrenci sayısına oranı denildiğinde, ilk kız 

öğrenci sayısı pay kısmına, erkek öğrenci sayısı 

payda kısmına yazılır. 

kız öğrenci sayısı

erkek öğrenci sayısı
 

Alıştırmalar: Aşağıda verilen ifadelere ait 

oranları yazınız. 

a)  Zeynep 30 dakikada 2500 metre yol 

yürümüştür. Buna göre Zeynep’in 

yürüdüğü yolun zamana oranını bulunuz. 

 

 

b) Salih’in 12 bilyesi Okan’ın 17 bilyesi 

vardır. Okan’ın bilye sayısının Salih’in 

bilye sayısına oranını bulunuz. 

 

 

Birimli oran ve Birimsiz oran 

İki çokluğun birimleri aynı olduğunda birimler 

sadeleştirilir ve oran birimsiz hale gelir. 

Örneğin çilek reçeli yapmak için kullanılan 2 kg 

çileğin 1 kg şekere oranı ifade edilirken  

 

 

Birimler aynı olduğu için sadeleşebildi.  

Eğer bir oranda birim yoksa kesirdeki sayılar aynı 

birimdendir diye düşünülmelidir. 

 

İki çokluğun birimleri farklı olduğunda birimler 

sadeleşemez ve oran farklı birimlerin bölümü 

halinde kalır. 

Örneğin spor yapan Pınar’ın 5 km yolu 2 saatte 

yürümesi oran olarak ifade edilirken   

 

 

Birimler farklı olduğu için sadeleşemedi. Birimli 

bir oran oluştu. 

Alıştırmalar: Aşağıdaki ifadelerin oranlarını 

oluşturarak noktalı yerlere birimli veya birimsiz 

oran olduğunu yazınız. 

a) Yeşim’in kuru boya sayısı 12, pastel boya 

sayısı 18 olduğuna göre kuru boya 

sayısının pastel boya sayısına oranı 

………………………………………………… 

 

b) Ceren’in 3 saatte aldığı yol 12 km 

olduğuna göre aldığı yolun süreye oranı 

………………………………………………… 

 

c) Bir deneyde kullanılan sıvı miktarı 12 

litre, taş miktarı 35 gramdır. Buna göre 

taş miktarının sıvı miktarına oranı 

…………………………………………………… 

 

d) 1 cm3  havada bulunan azot miktarı 0,3 gr 

olduğuna göre 1 cm3  havanın azot 

miktarına oranı 

…………………………………………………… 

 

e) Bir araç 100 km yol aldığında 3,7 litre 

yakıt kullanmaktadır. Buna göre aracın 

aldığı yola göre yakıt miktarı oranı 

……………………………………………………. 

ORAN  



 

 Oran ile ilgili problemler:  

Örnek: Bir otobüsteki kadın yolcu sayısının erkek 

yolcu sayısına oranı 
3

5
 ‘dir. Kadın yolcu sayısı 21 

olduğuna göre otobüste toplam kaç yolcu 

bulunmaktadır? 

kadın

erkek
=

3

5
=

3 kat

5 kat
  

 

3 kat =21 ise 21:3=7  1 kat = 7 yolcu 

Erkek yolcu 5 kat   5.7 = 35 yolcu 

Kadın + Erkek = 21+35 = 56 

Otobüste toplam 56 yolcu vardır. 

 

Alıştırmalar:  

a) Bir dikdörtgenin kısa kenarının uzun 

kenarına oranı 
2

3
 ‘dir. Dikdörtgenin uzun 

kenarı 18 cm olduğuna göre çevre 

uzunluğu kaç cm’dir? 

 

 

 

 

 

b) Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının 

erkek öğrencilerin sayına oranı 
4

5
 ‘dir. Bu 

sınıfın mevcudu 36 olduğuna göre kaç 

tane erkek öğrenci vardır? 

 

 

 

 

c) Bir kavanozdaki mavi şekerlerin sayısının 

kırmızı şekerlerin sayısına oranı 2’dir ve 

kavanozda 55’ten fazla şeker olduğuna 

göre en az kaç tane kırmızı şeker vardır? 

 

 

d) 57 cm uzunluğundaki bir tahta parçası 
1

3
 

oranında iki parçaya ayrılıyor. Buna göre 

tahtaların uzunlukları farkı kaç cm’dir?  

 

 

 

e) 126 adet bilyeyi Emir ve Efe 
3

4
 oranında 

paylaşıyorlar. Buna göre Efe, Emir’den 

kaç tane bilye fazla almıştır? 

 

 

 

 

f) Bir miktar parayı 
5

8
 oranında paylaşan iki 

arkadaştan Cemre, Özlem’den 21 TL fazla 

aldığına göre başlangıçta paylaşılan para 

kaç liradır? 

 

 

 

g) Şeker oranı %25 olan şekerli su 

karışımında şeker miktarı 32 gr olduğunda 

su miktarı kaç gramdır? 

 

 

 

 

h) Bir sınava giren öğrencilerin başarı oranı 

0,7 ‘dir. Bu sınava 600 öğrenci girdiğine 

göre kaç öğrenci başarısız olmuştur? 

 

  

I) Bir kaplumbağa 12 m/sa hız ile yol 

aldığında 3,5 saatte kaç metre yol 

alır? 

 

 


