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SAYMA
Sıralama ve Seçme

 ✓ İnsanoğlu, ilk çağlardan beri nesneleri sayma işlemi ile il-
gilenmektedir. 

 ✓ Önceleri mağara duvarlarına atılan çentiklerle, ipe düğüm 
atmakla veya çakıl taşları ile yapılan bu işlem 17. yüzyılın ba-
şından itibaren Pascal (1623-1662) ve Fermat (1607-1665) 
gibi bilim insanlarının olasılık kuramının temellerini atmasıyla 
günümüzdeki hâlini almıştır.

 ✓ Nesneleri saymak için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar;

• bire bir eşleme yolu,

• toplama yolu,

• çarpma yolu

ile saymadır.

Bire Bir Eşleme Yolu ile Sayma

 ✓ Sayılacak nesneler ile pozitif tam sayılar kümesinin ele-
manlarını bire bir eşleyerek nesnelerin eleman sayısını 
bulma işlemine bire bir eşleme yoluyla sayma denir.

ÖRNEK-1 

Yukarıda gösterilen sandalyeler sayma sayıları kümesinin 
elemanları kullanılarak 1. sandalye 1 ile, 2. sandalye 2 ile 
eşleştirildiğinde en sondaki sandalyeye hangi sayının kar-
şılık geleceğini bulunuz.

Toplama Yolu ile Sayma

 ✓ A ve B sonlu ve ayrık işlemler olmak üzere;

A işlemi m farklı yoldan,

B işlemi n farklı yoldan yapılıyorsa

A veya B işlemi m + n farklı yoldan yapılır.

Bu yöntemle yapılan sayma işlemine toplama yolu ile 
sayma denir.

 ✓ A ve B sonlu ve ayrık iki küme iken,

s(A £ B) = s(A) + s(B) dir.

 ✓ Toplama yolu ile saymada ayırt edici sözcük “veya”dır. İki 
işlem “veya” sözcüğü ile bağlanmışsa toplama yolu ile say-
ma kullanılarak sonuca ulaşılır.

ÖRNEK-2 

Selin’in dolabında 4 farklı pantolon ve 5 farklı etek vardır.

Buna göre, Selin’in 1 pantolon veya 1 eteği kaç farklı şekil-
de giyebileceğini bulunuz.

ÖRNEK-3 

A şehrinden B şehrine;

• 3 farklı kara yolu,

• 2 farklı deniz yolu

vardır.

Buna göre, A şehrinde bulunan Nazım’ın, B şehrine kaç 
farklı şekilde gidebileceğini bulunuz.
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Çarpma Yolu ile Sayma

 ✓ A ve B sonlu ve ayrık işlemler olmak üzere;

• A işlemi m farklı yoldan,

• B işlemi n farklı yoldan yapılırsa

A ve B işlemleri m·n farklı yoldan yapılır.

 ✓ Bu yöntemle yapılan sayma işlemine çarpma yolu ile say-
ma denir.

k tane ayrık olayın gerçekleştiği bir olaylar dizisinde birinci 
olay a1 farklı şekilde, ikinci olay a2 farklı şekilde ve bu şe-
kilde devam edildiğinde k·olay ak farklı şekilde gerçekle-
şiyorsa bu olayların tamamı a1·a2·a3 … ak çarpımı kadar 
farklı şekilde gerçekleşir. Buna saymanın temel ilkesi adı 
verilir.

ÖRNEK-4 

Bir sınıfta bulunan 4 kız ve 5 erkek öğrenci arasından 
1 kız ve 1 erkek öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebilece-
ğini bulunuz.

ÖRNEK-5 

Bir okula en çok bir öğretmen atanması koşulu ile 3 öğret-
menin 5 okula kaç farklı şekilde atanabileceğini bulunuz.

ÖRNEK-6 

 A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

kümesinin elemanları ile üç basamaklı ve 400’den büyük;

a. kaç farklı sayı yazılabileceğini,

b. basamaklarında farklı rakam bulunan kaç farklı sayı yazıla-
bileceğini,

c. basamaklarında farklı rakam bulunan kaç farklı çift sayı ya-
zılabileceğini

bulunuz.

ÖRNEK-7 

x ve y birer pozitif tam sayı olduğuna göre, x < 4 < y < 8 
koşulunu sağlayan farklı (x, y) ikililerinin kaç tane olduğu-
nu bulunuz.

ÖRNEK-8 

7 kişilik bir yönetim kurulu içerisinden 1 başkan,  
1 başkan yardımcısı ve 1 muhasip üyenin farklı kişiler ara-
sından kaç farklı şekilde seçilebileceğini bulunuz.
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ÖRNEK-9 

A kentinden B kentine 3 farklı yol, B ketinden C kentine 4 farklı 
yol, A kentinden direkt C kentine ise 2 farklı yol vardır.

A B C

Buna göre;

a. A kentinden C kentine kaç farklı şekilde gidilebileceğini,

b. A kentinden C kentine, gidilen yollar dönüşte kullanılmamak 
şartı ile kaç farklı şekilde gidilip dönülebileceğini 

bulunuz.

ÖRNEK-10 

Şekildeki renkli toplar aşağıda verilen numaralı kutulara atıla-
caktır.

Buna göre, bu topların kutulara;

a. kaç farklı şekilde atılabileceğini

b. aynı kutuya birden çok top atılmaması koşuluyla kaç farklı 
şekilde atılabileceğini

bulunuz.

ÖRNEK-11 

 A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}

kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı rakamla-
rı farklı;

a. kaç sayı yazılabileceğini,

b. kaç çift sayı yazılabileceğini 

bulunuz.

ÖRNEK-12 

20 soruluk bir testte her sorunun 5 seçeneği vardır.

Ardışık iki sorunun doğru yanıtları farklı olmak koşuluyla 
kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabileceğini bulunuz.

ÖRNEK-13 

 A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}

kümesinin elemanları kullanılarak dört basamaklı sayılar ya-
zılacaktır. 

Bu sayıların kaçında aynı rakamın yan yana olmayacağı-
nı bulunuz.
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Test - 01 Sayma Yöntemleri - I

1. Bir sınıfta 10 erkek, 6 kız öğrenci vardır. Safiye Öğretmen 
bu sınıftan bir öğrenciyi tahtaya kaldıracaktır.

Buna göre, Safiye Öğretmen öğrenci seçimini kaç fark-
lı şekilde yapabilir?

A) 2 B) 6 C) 9 D) 16 E) 60

2. A şehrinden B şehrine gidecek olan Serdar;

• 3 farklı hava yolu, 

• 4 farklı otobüs

firmaları arasından seçim yapacaktır.

Buna göre, Serdar kaç farklı seçim yapabilir?

A) 12 B) 7 C) 4 D) 3 E) 2

3. 5 farklı pantolon ve 3 farklı gömlek arasından 1 panto-
lon veya 1 gömlek kaç farklı biçimde seçilebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 8 E) 15

4. Bir menüde bulunan;

• 4 çeşit çorba,

• 5 çeşit et yemeği,

• 3 çeşit tatlı

arasından sadece bir tanesini seçecek olan Aynur, 
kaç farklı seçim yapabilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 9 E) 12

5. Bir öğrencinin 3 farklı eşofmanı, 4 farklı spor ayakkabısı 
vardır.

Bu öğrenci, 1 eşofman ve 1 spor ayakkabısını kaç 
farklı şekilde giyebilir?

A) 34 B) 12 C) 7 D) 4 E) 3

6. 10 kız öğrenci ve 9 erkek öğrenci arasından 1 kız ve 
1 erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir?

A) 90 B) 80 C) 72 D) 64 E) 19

7. Birbirinden farklı;

• 5 Türkçe,

• x matematik

kitabının arasından 1 Türkçe ve 1 matematik kitabı 45 
farklı şekilde seçilebilmektedir.

Buna göre, kaç tane matematik kitabı vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

8. 20 kişilik bir sınıfta 5 tane boş sıra vardır.

Buna göre, bu sınıfa yeni gelen 3 öğrenci boş sıralara 
her sırada en çok bir öğrenci olması koşuluyla farklı 
şekilde oturabilir?

A) 3 B) 5 C) 15 D) 30 E) 60
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9. 3 mektup, 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde atıla-
bilir?

A) 3 B) 5 C) 25 D) 50 E) 125

10.  A = {3, 4, 5, 6, 7, 8}

kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı, ra-
kamları farklı kaç farklı çift sayı yazılabilir?

A) 72 B) 60 C) 48 D) 36 E) 24

11. 3 farklı oyuncak, 4 çocuğa her çocuğa en çok bir 
oyuncak verilmek üzere kaç farklı biçimde dağıtılabi-
lir?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36

12. A, B ve C kentleri arasında A kentinden B kentine 6 farklı, 
B kentinden C kentine 4 farklı yol vardır. 

Buna göre, A kentinden C kentine kaç farklı şekilde 
gidilebilir?

A) 10 B) 16 C) 18 D) 24 E) 36

13. A, B ve C kentleri arasında A kentinden B kentine 3 farklı, 
B kentinden C kentine 4 farklı yol vardır. 

Buna göre, A kentinden C kentine giderken kullanılan 
yollar dönüşte kullanılmamak üzere kaç farklı şekilde 
A kentinden C kentine gidilip tekrar A’ya dönülebilir?

A) 36 B) 48 C) 60 D) 66 E) 72

14. Araç bakımı yapılan bir istasyonun 3 giriş, 4 çıkış kapısı 
vardır.

Fennî Muayene
İstasyonu

Giriş

Çıkış

Çıkış

Çıkış

Çıkış

Giriş

Giriş

Tüm kapıların boş olduğu bir zamanda muayeneye 
gelen bir araç kaç farklı şekilde istasyona girip istas-
yondan çıkabilir?

A) 3 B) 6 C) 7 D) 12 E) 42

15.  A = {1, 2, 3, 4, 5}

kümesinin elemanlarıyla 300’den büyük, üç basamak-
lı, rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

A) 36 B) 32 C) 28 D) 24 E) 18

10. SINIF MATEMAT�K D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (596181)

OPT�K - Test 1 (596181)

596181
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Sayma Yöntemleri - IITest - 02

1. 7 farklı şiir kitabı ve 12 farklı roman bulunan bir raftan, 
bir kitap kaç farklı şekilde alınabilir?

A) 5 B) 7 C) 12 D) 19 E) 84

2. 12 farklı gömleği, 5 farklı tişörtü olan bir kişi;  
1 gömlek veya 1 tişörtü kaç farklı şekilde giyebilir?

A) 60 B) 48 C) 32 D) 21 E) 17

3. • Bir fabrikanın muhasebe bölümünde 8, pazarlama bö-
lümünde 12, üretim bölümünde 36 personel çalışmak-
tadır.

• Çalışanlar arasından seçim yapılıp bir kişiye ödül veri-
lecektir.

Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?

A) 60 B) 56 C) 52 D) 48 E) 42

4. I. kümede oynanan 5 farklı futbol karşılaşması;

• ev sahibi takımın galibiyeti,

• takımların berabere kalması,

• misafir takımın galibiyeti

olarak kaç farklı şekilde sonuçlanabilir?

A) 625 B) 243 C) 125 D) 81 E) 15

5. Aşağıdaki şemada A, B, C ve D kentleri arasındaki yollar 
verilmiştir.

A B C D

Buna göre, A kentinden D kentine kaç farklı şekilde 
gidilebilir?

A) 24 B) 26 C) 28 D) 29 E) 30

6.  A = {0, 3, 4, 5, 6, 7} 

kümesinin elemanları kullanılarak dört basamaklı, ra-
kamları farklı, 5 ile bölünebilen kaç farklı sayı yazıla-
bilir?

A) 108 B) 96 C) 84 D) 82 E) 72

7.  A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7} 

kümesinin elemanları ile yazılabilen doğal sayılardan 
kaç tanesi 2000 ile 4000 arasındadır?

A) 670 B) 675 C) 684 D) 685 E) 686

8.  A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} 

kümesinin elemanları kullanılarak rakamları tekrarsız 
420’den küçük kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

A) 68 B) 72 C) 76 D) 84 E) 99
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Test - 02

9. “BİLARDO” kelimesinin harflerinin yerleri değiştirile-
rek yazılan 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin 
kaç tanesi “DO” ile başlayıp “LA” ile biter?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

10. Her biri 5 seçenekli 4 tane test sorusu için art arda 
gelen iki sorunun cevapları farklı olacak şekilde kaç 
farklı cevap anahtarı hazırlanabilir?

A) 240 B) 280 C) 320 D) 360 E) 400

11.  A = {0, 1, 2, 3, 4}

kümesinin rakamları kullanılarak 200’den büyük üç 
basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir?

A) 120 B) 80 C) 74 D) 60 E) 50

12. Bir otomobilde bulunan 5 kişiden 3’ünün sürücü belgesi 
vardır.

Buna göre, otomobil hareket hâlinde iken 5 kişilik 
oturma yerine bu kişiler kaç farklı şekilde oturabilir?

A) 72 B) 80 C) 96 D) 108 E) 120

13. 1, 2 ve 3 rakamları ile a, b ve c harfleri birer kez kullanıla-
rak 5 elemanlı bir şifre oluşturulacaktır.

Buna göre, kaç farklı şifre rakam ile başlayıp harf ile 
biter?

A) 224 B) 216 C) 182 D) 144 E) 142

14.  

Yukarıdaki şekle göre, A noktasından B noktasına 
çizgiler takip edilerek ve her bir yol yalnız bir kez kul-
lanılacak şekilde kaç farklı şekilde gidilebilir?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

15.  A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

kümesinin elemanları kullanılarak en az iki basamağı 
aynı olan üç basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir?

A) 96 B) 106 C) 114 D) 124 E) 136

A B

10. SINIF MATEMAT�K D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (596182)

OPT�K - Test 2 (596182)

596182
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Faktöriyel

 ✓ n doğal sayı olmak üzere 1’den n’ye kadar olan doğal sayı-
ların çarpımına n faktöriyel denir ve “n!” ile gösterilir.

0! = 1
1! = 1
2! = 1·2
3! = 1·2·3
 h

n! = n·(n – 1)·(n – 2)…3·2·1’dir.

ÖRNEK-14 

10! sayısını 8! türünden ifade ediniz.

ÖRNEK-15 

 5! · x = 7!

olduğuna göre, x değerini bulunuz.

ÖRNEK-16 

 1! + 2! + 3! + ... + 2020! 

toplamının birler basamağında hangi rakamın olduğunu 
bulunuz.

 ✓ A pozitif bir tam sayı olmak üzere, A! sayısının içinde 
A’nın asal çarpanlarından birinin kaç tane olduğunu 
bulmak için A sayısı art arda asal çarpanlara bölünür 
ve bölümler toplanır.

 ✓ A! sayısının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu 
bulmak için sayı art arda 5’e bölünür ve bölümler top-
lanır.

ÖRNEK-17 

x ve y birer doğal sayıdır.

 22! = 3x·y

olduğuna göre, x’in alabileceği en büyük değeri bulunuz.

ÖRNEK-18 

a. 63! sayısının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu 
bulunuz.

b. 73! + 74! toplamının sondan kaç basamağının sıfır ol-
duğunu bulunuz.

ÖRNEK-19 

 1! + 2! + ... + 1000! 

toplamının 24 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu bu-
lunuz.

ÖRNEK-20 

 !

2

13

n
 

sayısı pozitif bir çift tam sayı olduğuna göre, n’nin alabile-
ceği en büyük doğal sayı değerini bulunuz.

ÖRNEK-21 

 !

!y

x
30=  

olduğuna göre, x + y toplamının en büyük değerini bulu-
nuz.
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Faktöriyel Test - 03

1.  
!

! !

42 9

12 6 10

·

– ·

işleminin sonucu kaçtır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 36

2.  x2·10! = 12! – 11!

olduğuna göre, x’in pozitif değeri kaçtır?

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

3.  ! !

n

7 6–  

işleminin sonucu pozitif tam sayıdır.

Buna göre, n değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 12 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42

4. n doğal sayıdır.

 
n 1 !

n! n –1 !

5

1

+

+

=
`
`
j
j

 

olduğuna göre, n! kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 24 D) 60 E) 120

5.  1! + 2! + 3! + … + 56!

toplamının 12 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

6.  A = 4! + 6! + 8! + … + 14!

 B = 1! + 3! + 5! + … + 13!

sayıları veriliyor.

Buna göre, A – B farkının birler basamağındaki rakam 
kaçtır? 

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

7.  (n + 1)! – n! – (n – 1)! = 16

olduğuna göre, n kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

8.  
! !

! !
:

7 6

6 7

3

2

–

+

işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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Test - 03

9.  
!

! ! !

n

n n n

1

1 1

2

–

+

+ + +

=

`
`

`j
j

j

olduğuna göre, n değeri kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

10. 3x sayısı 45! sayısını tam böldüğüne göre, x’in alabile-
ceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

11. x ve y pozitif tam sayıdır.

 
! !x y

1 42
=

Buna göre, x + y toplamının alabileceği değerlerin 
toplamı kaçtır?

A) 13 B) 21 C) 83 D) 95 E) 101

12.  
!

!

n

n

5

4

5
–

–

≤

`
` j

j

eşitsizliğini sağlayan n değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 45 B) 44 C) 42 D) 39 E) 35

13.  
!

! !

n

n n

2

2 1 16 2 1

7

– · –+

=

`
`

`j
j

j

eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

14. 5! = m olduğuna göre, 6! + 7! toplamının m türünden 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 60m B) 56m C) 48m

D) 42m E) 40m

15. 72! sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır?

A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16

16. Aşağıda bir tahta üzerine yerleştirilmiş 26 tane çubuğun 
her birinde üçer tane boncuk vardır. 

1. çubuk
2. çubuk

3. çubuk 25. çubuk
26. çubuk

Bu boncukların tamamı çıkarıldıktan sonra;

• 1. çubuğa 1 boncuk,

• 2. çubuğa 2 boncuk,

• 3. çubuğa 3 boncuk
  .  .  .

her çubuğa bir öncekinden bir fazla boncuk yerleştiriliyor.

Buna göre, en az bir boncuk takılı olan çubuklarda bu-
lunan boncuk sayılarının çarpımı kaçtır?

A) 9! B) 10! C) 11! D) 12! E) 13!

10. SINIF MATEMAT�K D�F - FÖY-1 - 2022
Test 3 (596183)

OPT�K - Test 3 (596183)

596183
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Permütasyon

 ✓ n ve r, birer doğal sayı ve r ≤ n olmak üzere n elemanlı bir 
kümenin birbirinden farklı r tane elemanından oluşan di-
zilişlerin her birine n’nin r’li bir permütasyonu denir ve  
P(n, r) ile gösterilir.

 ✓ ,
!

!
P n

n r

n

–
=r`
`

j
j

 ile hesaplanır.

 ✓ P(n, r) ifadesi, n’den başlayarak r tane ardışık azalan sayı-
nın çarpımı olarak da hesaplanabilir.

 ✓ P n,r n· n–1 · n– 2 ... n–r 1

r tane çarpan

= +` ` ` `j j j j
1 2 34444444444444444 4444444444444444

 ✓ Permütasyon sayısı ile farklı dizilişlerin (sıralanışların) sa-
yısı kastedilir.

ÖRNEK-22 

n doğal sayı olmak üzere P(n, 0) + P(n, n) toplamının de-
ğerini bulunuz.

P(n, 0) = 1, P(n, 1) = n, P(n, n) = n! (n tane farklı elemanın 
yan yana sıralanışının sayısı n! kadardır.)

ÖRNEK-23 

n doğal sayı olmak üzere P(n, n – 1) işleminin sonucunu 
bulunuz.

ÖRNEK-24 

 P(5, 2) + P(8, 3)

toplamının sonucunu bulunuz.

ÖRNEK-25 

 P(6, n – 1) + P(7, n) = 240 

olduğuna göre, n değerini bulunuz.

ÖRNEK-26 

 A = {1, 2, 3, 4} 

kümesinin 3’lü permütasyonlarının sayısını bulunuz.

ÖRNEK-27 

 A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde;

a. 1 olduğunu,

b. 2 olmadığını,

c. 1 olup 2 olmadığını 

bulunuz.



01

12 10. Sınıf | Matematik

ÖRNEK-28 

 
( , )· ( , )

( , )· ( , )

P n P n

P n P n

2 2 2

3 2 1

4

3

+

+
=

eşitliğini sağlayan n sayısının 9 ile bölümünden kalanı bu-
lunuz.

ÖRNEK-29 

Zeynep ile Berkay’ın bulunduğu 10 kişilik grup düz bir sırada 
yan yana oturacaktır.

Zeynep ile Berkay yan yana olacağına göre, bu grubun kaç 
farklı şekilde oturabileceğini bulunuz.

Saymanın temel ilkesi olan çarpım kuralı ile çözülebilen 
sorular, permütasyon formülü ile çözülebilir. Permütasyon 
formülü ile çözülebilen sorular da çarpım kuralı ile çözü-
lebilir.

Permütasyonda hem seçim hem de sıralama vardır. Yani 
seçilen elemanların her farklı sıralanışı (dizilişi) bir permü-
tasyondur.

ÖRNEK-30 

7 kişilik bir çalışma grubundan 3 kişinin bir sıraya yan ya-
na kaç farklı şekilde oturabileceklerini bulunuz.

ÖRNEK-31 

Bir eczacı, ecza deposundan yeni gelen A, B, C isimli ağrı kesi-
ci ilaçlar ile K, L M isimli tansiyon ilaçlarını vitrinin bir rafına yan 
yana sıralamak istiyor.

• Ağrı kesici ilaçlar kendi aralarında, tansiyon ilaçları kendi 
aralarında yan yana dizilecektir.

• A isimli ağrı kesici ilaç, B ve C isimli ağrı kesici ilaçların ara-
sında yer alacaktır.

• M isimli tansiyon ilacı, tansiyon ilaçları arasında en başta ya 
da en sonda bulunacaktır.

Buna göre, bu ilaçların vitrine kaç farklı şekilde sıralanabi-
leceğini bulunuz.

ÖRNEK-32 

Evli bir çift, tatilde konaklayacakları otelin internet sitesinden 
aşağıdaki katologda belirtilen oda tipi, manzara türü ve ko-
naklama türü seçeneklerinden birer tane seçip rezervasyon 
yaptıracaktır.

Oda Tipi
 Standart iki yataklı oda
 Standart çift kişilik oda
 Suit oda

Manzara Türü
 Peyzaj manzarası
 Dağ manzarası
 Deniz manzarası

Konaklama Türü

 Oda + kahvaltı
 Yarım pansiyon
 Tam pansiyon
 Her şey dahil

Bu otelde,

• deniz manzaralı standart iki yataklı oda yoktur.
• suit odaların tamamı, dağ ya da deniz manzaralıdır.
Buna göre, bu evli çiftin otel rezervasyonlarını kaç farklı 
şekilde yapabileceğini bulunuz.
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ÖRNEK-33 

A ve B şehirlerinde Trafik Şube Müdürlüğü araç kayıt ve tes-
cil işlemleri için 25 harf ve 0 dışındaki 9 rakamın kullanılacağı 
varsayılarak,

• A şehrinde ikamet edenlere üç harf ve üç basamaklı bir sa-
yıdan oluşan

 ABG  135  gibi ve

• B şehrinde ikamet edenlere iki harf ve dört basamaklı bir 
sayıdan oluşan 

 EE  1962  gibi

plakalar vermektedir.

Buna göre, A şehrinde dağıtılacak plaka sayısının, B 
şehrinde dağıtılacak plaka sayısının kaç katı olduğunu bu-
lunuz.

ÖRNEK-34 

2 evli çift ve her çiftin ikişer çocuğunun bulunduğu 8 kişilik bir 
grup yan yana sıralanıyor.

Buna göre, aynı aileden herhangi ikisinin yan yana olmadı-
ğı kaç farklı sıralama oluşacağını bulunuz.

ÖRNEK-35 

Zehra, kiler dolabının bir rafına reçel, turşu ve kışlık konserve 
kavanozlarını dizecektir.

Bu rafa yerleştirilecek kavanozlarla ilgili aşağıdakiler bilinmek-
tedir.

• Reçel kavanozlarının sayısı 4’tür.

• Reçel kavanozlarının tamamı yan yanadır.

• Tüm kavanozların içeriği birbirinden farklıdır.

Zehra, elindeki kavanozları bu rafa, yukarıdaki koşullara uygun 
olarak düz bir sıra hâlinde 144·5! değişik biçimde sıralayabil-
mektedir.

Buna göre, Zehra’nın kiler dolabının rafına dizeceği toplam 
kavanoz sayısı bulunuz.

ÖRNEK-36 

 A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9} 

kümesinin elemanları birer kez kullanılarak başa ve sona 
birer tek rakam gelmesi ve çift rakamların yan yana olma-
sı koşuluyla sekiz basamaklı kaç farklı sayı yazılabileceğini 
bulunuz.
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ÖRNEK-37 

Burcu, kütüphanesinin bir rafını düzenlerken aynı türdeki kitap-
ları yan yana yerleştirmek istiyor.

…

• Burcu’nun kitaplarının tamamı birbirinden farklıdır.

• Burcu; bu rafa roman, şiir ve biyografi kitaplarını yerleştire-
cektir.

• Burcu’nun şiir kitaplarının sayısı 2’dir.

Yukarıda verilen koşullara bağlı kalarak kitaplar bu rafa 
6·4! değişik biçimde yerleştirebildiğine göre, son durum-
da raftaki kitap sayısını bulunuz.

ÖRNEK-38 

Aralarında Ayça ile Beren’in de bulunduğu 6 kişi aşağıdaki ma-
saya oturacaktır.

Ayça ile Beren yan yana veya karşılıklı oturacaklarına gö-
re 6 kişinin bu masaya kaç farklı şekilde oturabileceğini 
bulunuz.

ÖRNEK-39 

 A = {1, 2, 3, 4, 5} ve

 B = {3, 5, 6} 

kümeler veriliyor.

Onlar ve yüzler basamağı A kümesinden birler basamağı B 
kümesinden olacak şekilde rakamları farklı üç basamaklı 
kaç sayı yazılabileceğini bulunuz.

ÖRNEK-40 

3 kız ve 4 erkek öğrencinin düz bir sırada, her iki kız öğ-
renci arasında iki erkek öğrenci olacak şekilde kaç farklı 
sıralanabileceğini bulunuz.

ÖRNEK-41 

Üç basamaklı sayıların kaç tanesinde 2 rakamının bulun-
duğunu hesaplayınız.
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Permütasyon Test - 04

1.  P(n + 1, 1) + P(n, 2) = 37

olduğuna göre, P(n + 2, 2) kaçtır?

A) 20 B) 30 C) 42 D) 56 E) 72

2. A = {a, b, c, d, e} kümesi ile ilgili verilen,

I. Üçlü permütasyonların sayısı 60’tır.

II. Üçlü permütasyonların 24 tanesinde a, eleman olarak 
bulunur.

III. Üçlü permütasyonların 36 tanesinde a, eleman olarak 
bulunmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

3. Bir iş merkezinde 6 farklı asansör, 2 farklı merdiven vardır.

Bu iş merkezinin 2. katından 6. katına geriye dönme-
mek ve birer kat birer kat olmak üzere kaç farklı şekil-
de çıkılabilir?

A) 24 B) 25 C) 28 D) 210 E) 212

4. Bir alışveriş merkezinin 6 kapısı vardır.

Bu alışveriş merkezine kapıların birinden girip girdiği 
kapı dışındaki diğer kapıların birinden çıkmak üzere 
kaç farklı şekilde girilip çıkılabilir?

A) 36 B) 30 C) 15 D) 12 E) 5

5. Aralarında bir evli çiftin de bulunduğu 3 kadın ve 3 erkek, 
tüm kadınlar yan yana olmak üzere düz bir sıraya otura-
caklardır.

Buna göre, evli çiftin yan yana oturduğu kaç farklı du-
rum vardır?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 36

6. Nazan ile Türkan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi arka 
arkaya sıralanacaklardır.

Bu sıralamaların kaç tanesinde Nazan, Türkan’ın önün-
de yer alır?

A) 360 B) 240 C) 210 D) 180 E) 160

7. 4 öğrenci ile 3 öğretmen düz bir sıraya oturacaklardır.

Öğretmenlerin herhangi ikisi yan yana gelmemek ko-
şuluyla kaç farklı şekilde oturabilirler?

A) 1560 B) 1440 C) 1280

D) 1200 E) 1160

8. Ece ile Mert’in de aralarında bulunduğu 7 kişi tiyatro salo-
nunda yan yana bulunan 7 koltuğa oturacaktır.

Ece ile Mert arasında en az bir kişinin oturduğu kaç 
farklı sıralama yapılabilir?

A) 720 B) 1440 C) 2880

D) 3120 E) 3600



16 10. Sınıf | Matematik

Test - 04

9. “DOYAR” sözcüğündeki harflerin yer değiştirmesi ile oluş-
turulan anlamlı ya da anlamsız sözcükler alfabetik sırada 
diziliyor.

Buna göre, 74. sıradaki sözcük aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) RAYOD B) RADOY C) RADYO

D) ROYAD E) RODAY

10. Mert ve Onur’un da aralarında bulunduğu 8 kişilik bir ar-
kadaş grubunun, bir maça bilet almak üzere bir gişenin 
önünde oluşturduğu sıra ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte-
dir.

• Mert gişeye Onur’dan daha yakındır.

• Mert ile Onur arasında 2 kişi bulunmaktadır.

Buna göre, bu 8 kişi gişenin önünde kaç farklı şekilde 
sıralanabilir?

A) 5! B) 6! C) 5·6!

D) 6·6! E) 8!

11. Aşağıda Aynur’un oturduğu apartmanın şifreli kapı kilidi 
modellenmiştir.

Aynur, apartmana girebilmek için farklı asal rakamlardan 
oluşan 4 haneli şifreyi tuşlayıp üzerinde rakam olmayan 
tuşlardan birine basması gerektiğini hatırlıyor.

Buna göre, Aynur en az kaç denemede kesinlikle doğ-
ru şifreyi bulmuş olur?

A) 48 B) 24 C) 20 D) 12 E) 6

12. Bir zeytin işleme fabrikasında paketlenen 6 tür zeytinin 
4’ünün resimleri, fabrikanın reklam broşüründe yan yana 
sıralanacaktır.

Buna göre, kaç farklı broşür hazırlanabilir?

A) 120 B) 180 C) 240 D) 300 E) 360

13. Bir şirketin yönetim kurulu toplantısının yapılacağı masa 
düzenine ait görsel aşağıda verilmiştir.

Yönetim kurulu başkanı kırmızı koltuğa ve başkan yar-
dımcısı ona en yakın sağ veya sol sandalyeye oturacaktır.

Buna göre, yedi kişinin katılacağı oturma düzeni kaç 
farklı şekilde oluşabilir?

A) 7! B) 6! C) 2·5! D) 5! E) !

2
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