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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;

Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY

ÖN SÖZ
Sevgili Öğrenciler,
Bu kitap, tecrübeli yazarlarımız tarafından özverili bir şekilde yazılmış, özgün bir
dizgi/tasarım ile yayına hazırlanmıştır. Kitap hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından en son belirlenen Matematik müfredat kazanımları dikkate alınmıştır.
Elinizdeki kitap aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.
Pratik Konu Anlatımı: Sayfaların yan taraflarında konuyu özetleyen, pratik hatırlatıcı, kısa bilgilerden oluşan bölümdür.
Kazanım Testleri: Her bölümde, kazanımları kavratan ve pekiştiren yeni nesil
ağırlıklı sorulardan oluşan test bölümleridir.
Sınav Tadında Ünite Denemeleri: Her ünitenin sonunda, yeni nesil sorulardan
oluşmuş özel testtir.
Genel Denemeler: Her ünitenin sonunda yer alan yeni nesil beceri temeli sorulardan oluşan, üniteyi baştan sona kadar tarayan denemelerdir.
Sınav Tadında Yıl Sonu Denemeleri: 1. dönem ve 2. dönem konuları ayrı ayrı tarayan ve 7. sınıf konularını kapsayan tamamı yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşan özel denemelerdir.
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S

ınavın nitelikli liselere öğrenci seçmek için yapılacak olması, soru tarzının da değişmesine neden oldu. Seçme sınavlarının en büyük özelliği
ise bilgiyi kullanma, okuduğunu anlama, neden-sonuç ilişkisi kurabilme,

verilmeyeni algılayabilme, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz
yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerilerini kullanabilme gibi üst düzey yeterlilik gerektirecek sorulardan oluşmasıdır. Bu da soru tarzında, bilgi ve
ezberden mantık-muhakeme sorularına doğru yönelme olduğunu gösteriyor.
Yeni Nesil Sorular olarak nitelendirilen (BECERİ TEMELLİ) bu sorular kurgusal yoğunluğu daha fazla olan, sorunun zorluk derecesinin yapısından kaynaklanmaktadır. Bu tarz sorular genellikle klasik sorulara göre biraz daha uzun ve görsel
içeren, öğrencinin zamana karşı yarışarak çözüme ulaşması gereken soru tarzıdır.
Öğrencilerin başarısını ölçme noktasında %75’ten fazla bir yoğunluğa sahiptir. 5,
6 ve 7. sınıflarda okuyan öğrencilerimiz 8. sınıfa geldiklerinde yeni nesil sorularla
ilk defa karşılaştıkları için uyum sorunu yaşamaktadır.
PİVA (POZİTİF İVME AKADEMİ) olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda
sınava giren öğrencilerimizin temel probleminin, sorulara bakış açısını yakalayamamaları, bilgisini kullanarak yorumlama ve kurgulama yapamamalarıdır. Öğrencilerimizin bilgiyi kullanma, analiz, sentez, yorumlayabilme becerilerini artırma, kademe kademe YENİ SINAV SİSTEMİNE geçiş yapabilmeleri için PİVA
kolaydan zora YENİ NESİL SORU BANKASI’nı hazırladık.

Pozitif Bilgi

İlk Adım

BÜYÜK FARKLAR
KÜÇÜK DETAYLARDA
GİZLİDİR

KAZANIM ODAKLI
SORULAR:
Öğrencilerin büyük çoğunluğu alt sınıflardan itibaren
klasik test soruları çözerek ders
çalışmaktadır. Sınav sistemine
göre hazırlanan bu testler de
genellikle bilgiyi ölçmektedir.
Kazanım odaklı sorular ile
bilgiyi değil, bilgiyi kullanma
ve bildiklerini günlük hayata
transfer etme becerisini ölçmeyi, öğrencinin yorumlama,
muhakeme etme ve bilgiyi
transfer etme yetisini ölçecek
şekilde Yeni Nesil Sorulara ön
bir hazırlık yapmayı amaçladık.

Tüm ünitelerin başında
(KONU ÖZETİ POZİTİF BİLGİ):
Düzenli çalışmak tüm dersler
için önemlidir ancak matematik gibi zor derslerde
konu özeti temel bilgiler olmazsa olmazdır. Bu nedenle
her konuya küçük dokunuşlar yaparak bilmeniz gereken
temel bilgilerin olduğu konu
özetli sayfalar hazırladık.

KAZANMAK
İÇİN NİTELİKLİ
YENİ NESİL SORU
YENİ NESİL sorularda
zorluk derecesinden daha öte
soruyu doğru anlamak çok
önemli, bazı sorularda soruyu
anlamak, cevabı bulmaktan
daha zor. Bir konuyu bilmek
yetmiyor, o bilgiyi doğru
yorumlayabilme ve günlük
hayata aktarabilme becerisi
gerekiyor. Öğrencilerin okuduğu parçaları analiz ve sentez
edebilme becerisini ölçen YARIM VE TAM SAYFA YENİ NESİL sorular ile sınava bir adım
önde başlamanızı hedefledik.

Yeni Nesil

NASIL

?

BiR
SiSTEM

SINAVA NE KADAR
HAZIRSIN?
(SINAV TADINDA)
Birçok öğrenci sınava iyi
hazırlandığı halde sınavdaki soruları çözememekte ve
hayal kırıklığına uğramaktadır.
Bunun bir sebebi de deneme
sınavı kitapçığının farklı olması.
Öğrencilerin sınavda başarılı olabilmesi için psikolojik
olarak da sınava hazır olmaları
gerekmektedir. PİVA olarak
her ünitenin sonunda sarmal
olarak hazırlanan LGS SINAV
KİTAPÇIĞI formatında deneme
sınavı hazırlayarak sınav tadını
hissetmenizi sağlamaya çalıştık.

Sınav Tadında

1. ÜNİTE

Tam Sayılarla İşlemler

TAM SAYILARLA TOPLAMA

Test - 1

TAM SAYILARLA İŞLEMLER

Pozitif Bilgi

1.

3.

İŞLEMİ

 P

ozitif iki tam sayı toplanırken sayılar toplanır başına "+" işareti yazılır. Yani pozitif iki tam sayının toplamı pozitiftir.
 N
egatif iki tam sayı toplanırken sayıların mutlak değerleri toplanır,
başına "–" işareti yazılır. Yani negatif iki tam sayının toplamı negatiftir.
 F
arklı işaretli iki tam sayı toplanırken mutlak değeri büyük olan sayıdan mutlak değeri küçük olan sayı çıkartılır. Sonuca mutlak değeri
büyük olan sayının işareti yazılır.

Bir futbol maçında kaleci Oğuz’un yaptığı degaj 62 metre ileriye gidiyor. Topu kafa ile karşılayan karşı takımın defans oyuncusu Hamza, topu Oğuz’a doğru 17 metre
uzaklaştırıyor.
Oğuz degaj yaptıktan sonra yerinden hareket etmediğine göre, son durumda top ile
Oğuz arasındaki mesafeyi gösteren eşitlik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+62) – (–17)

B) (–62) – (+17)

C) (–62) + (–17)

D) (+62) – (+17)

Engin yukarıdaki balonlardan, üzerindeki işlemlerin sonucu negatif olanları patlatmıştır.
Buna göre, Engin'in patlatmadığı kaç balon kalmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

TOPLAMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
1. Değişme Özelliği :
a ve b birer tam sayı olmak üzere;
a + b = b + a dır.

4. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin defte-

Yani toplama işleminin değişme özelliği vardır.

2.		 (+7) + (–2)
2. Birleşme Özelliği :
a, b ve c birer tam sayı olmak üzere;
a + (b + c) = (a + b) + c dir.

işlemi aşağıdaki sayı doğrularından hangisinde doğru modellenmiştir?

re yazdığı işlem tam sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanına örnek olan bir
eşitliktir?





Yani toplama işleminin birleşme özelliği vardır.
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TAM SAYILARLA İŞLEMLER

Pozitif Bilgi

5.

3. Ters Eleman :
Bir a tam sayısının toplama işlemine
göre tersi –a dır.
–8 in toplama işlemine göre tersi +8
dir.

Kanguru Sevimli, bir sayı doğrusunda 3 noktasının üzerinde bulunmaktadır. Sevimli, önce bu- 4. Etkisiz Eleman :
lunduğu noktadan 9 birim sola, sonra 13 birim sağa zıplıyor.
a bir tam sayı olmak üzere;
Sevimli son sıçrayışını hangi yöne ve kaç birim yapmalıdır ki –4 noktasına gelebilsin?

a + 0 = 0 + a = a dır.

A) Sağa, 5 birim						

B) Sola, 11 birim

C) Sağa, 11 birim					

D) Sola, 5 birim

Yani tam sayılarda toplama işleminin
etkisiz elemanı 0 (sıfır) dır.

TAM SAYILARLA ÇIKARMA
İŞLEMİ

6.






Tam sayılarda çıkarma işlemi yapılırken eksilen ile çıkanın toplama işlemine göre tersi toplanır.




Örnek
Bolu'da salı günü hava sıcaklığı –8 derecedir.



Buna göre, bir gün sonra



a) Hava sıcaklığı 12 °C artarsa

Yukarıdaki şemada verilen işlemler doğru yapıldığında A yerine yazılması gereken tam sab) Hava sıcaklığı 5 °C azalırsa
yı kaç olur?

sıcaklık kaç derece olur, bulunuz.

A) 8

B) –15

C) –23

D) –28 Çözüm
a) (–8) + (+12) = +4
b) (–8) + (–5) = –13

8.		  + (–5) = –4
UNUTMA

 – (–6) = |–12|

7. –9 tam sayısına –5 tam sayısı eklenerek A,
–13 tam sayısından –21 tam sayısı çıkartılarak B elde ediliyor.
Buna göre, A – B işleminin sonucu kaçtır?
A) –22

B) –14

C) –6

D) 8

–=
Yukarıda verilen işlemlere göre ,  ve
 tam sayılarının sıralanışı nasıl olmalıdır?
A)  >  > 

B)  >  > 

C)  >  > 

D)  >  > 
11

TAM SAYILARLA ÇARPMA
İŞLEMİ

1.

 B
ir tam sayının (–1) ile çarpımı o
sayının işaretini değiştirir.
(+8) . (–1) = –8

3.


  

 A
ynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif bir tam sayıdır.
 F
arklı işaretli iki tam sayının çarpımı negatif bir tam sayıdır.

 







(+15) ⋅ 1 = +15
1 ⋅ (–22) = –22

         

 

  

Alize bir sayı doğrusunun başlangıç noktasında bulunmaktadır. Alize’nin her adımı 1
birim uzunluğa eşittir. Alize önce 4 adım sağa, sonra 9 adım sola ve en son da 2 adım
sağa gidiyor.

 







Yukarıdaki etkinliği doğru bir şekilde tamamlayan Neslihan hangi çıkışa ulaşır?
A) I

B) II





 
 

  




(–13) . (–1) = +13
 B
ir sayının 1 ile çarpımı kendisine
eşittir.

Test - 2

TAM SAYILARLA İŞLEMLER

Pozitif Bilgi

C) III

Buna göre, son durumda Alize hangi noktada bulunur?
A) –5

B) –3

C) –1

D) 3

D) IV

 B
ir sayının 0 ile çarpımı 0 dır.
(+13) . 0 = 0
(–10) . 0 = 0

2. Mehmet bir duvara top vurmakta ve top 4. • Pozitif iki tam sayının toplamı pozitif bir
da vurma hızıyla duvardan geri dönmektedir. Duvara 17 metre uzaktan top fırlatan
Mehmet’in topu, duvardan sektikten sonra Mehmet’in bulunduğu noktayı geçerek
duvardan 25 metre uzağa gitmiştir.
Buna göre, son durumda top ile Mehmet
arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisi ile bulunabilir?

12

A) (17) – (–25)

B) (–25) – (–17)

C) (+25) – (–17)

D) (+25) – (+17)

tam sayıdır.

• Zıt işaretli iki tam sayının farkı negatif
bir tam sayıdır.
• Aynı işaretli iki tam sayının toplamı pozitif bir tam sayıdır.
• Negatif iki tam sayının farkı pozitif bir
tam sayıdır.
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi her
zaman doğrudur?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Test - 2

TAM SAYILARLA İŞLEMLER

Pozitif Bilgi

5.

TAM SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
 A
ynı işaretli iki tam sayının bölümünün sonucu pozitiftir.
 F
arklı işaretli iki tam sayının bölümünün sonucu negatiftir.

–23

11

4

 B
ir tam sayının –1'e bölümü o tam
sayının işaretini değiştirir.

–26

(+18) : –1 = –18

Yukarıdaki tabloda dört ilin 30 Aralık'taki sıcaklık değerleri verilmiştir.

(–13) : –1 = +13

Buna göre, sıcaklık farkı en fazla olan iki il arasındaki sıcaklık farkı kaç derecedir?
A) 37

B) 34

C) 30

D) 22

 B
ir tam sayının 1'e bölümü kendisine eşittir.
(+17) : (+1) = +17
(–9) . (+1) = –9

6.



 S
ıfırın (0) kendisi dışında bir tam
sayıya bölümü sıfırdır.
0
=0
12



 B
ir tam sayının sıfıra bölümü
tanımsızdır.
15
= Tanımsız
0

Ömer ve Özen aynı noktadan başlayarak zıt yönlere doğru hareket ediyorlar.

Ömer 184 metre, Özen ise 347 metre ilerlediğine göre, son durumda aralarındaki uzaklık Tam sayılarda işlem öncelik sırası;
kaç metre olur?
1. Üslü nicelikler

A) 543

B) 537

C) 531

D) 521 2. Parantez içindeki işlemler
3. Çarpma veya bölme
4. Toplama veya çıkarma şeklindedir.

8.
7.

+

+40

–50

(–30)

|–80|

B

– |–100|
– (–90)

Yukarıdaki sayı doğrusunda modellenen
işlem aşağıdakilerden hangisidir?

C
A

Yukarıda verilen toplama işlemi tablosuna
göre, A + B + C toplamı kaçtır?
A) 30

B) 70

C) 190

D) 210

A) (+6) – (–5) = 11
B) (–5) + (+6) = 1
C) (+6) – (11) = –5
D) (–5) + (+11) = +6
13

1. • (–12) ⋅ (0) ⋅ (–5) ..Ḳ... (–1)

ÜSLÜ NİCELİKLER





Yukarıda verilen işlemlerde K, L ve M yerine, >, <, = işaretlerinden hangileri yazılmalıdır?

n tane


K
___

an → a'nın n. kuvveti veya a üssü n
şeklinde okunur.





L
___

M
___

A) =

>

<

B) <

<

=

C) >

>

=

D) >

<

=



Yukarıdaki şekilde alttaki her kutu üstündeki kutuların içinde yazan sayıların çarpımının sonucu ile oluşturulmuştur.
Bu kural son kutuya kadar devam ettirilirse
“?” yerine gelmesi gereken sayı kaç olur?

Örnek
23



• (–24) ⋅ (–18) ..Ṃ... (+18) ⋅ (+24)

an



3.

• (+14) ⋅ (–12) ⋅ (+5) ..Ḷ... 0

Bir tam sayının kendisi ile tekrarlı çarpımına denir.
a . a . a . ... a =

Test - 3

TAM SAYILARLA İŞLEMLER

Pozitif Bilgi

A) –3112

B) –3088

C) –3072

D) –3064

=2.2.2

(–4)5 = (–4) . (–4) . (–4) . (–4) . (–4)
 Her sayının 1. kuvveti kendisine
eşittir.
a1 = a

Örnek
21 = 2 19651 = 1965
 Sıfır dışında her sayının sıfırıncı
kuvveti 1'dir.

2.

a ≠ 0 olmak üzere;
a0 = 1

4 TL

Örnek
40

=1,

(–75)0

=1

 1'in bütün kuvvetleri 1'dir.
1a = 1

Örnek
196 = 1 , 11973 = 1

6 TL

“Ali, babasından 70 ¨ alarak pazara gidiyor
ve pazardan kilosu 4 ¨ olan elmalardan 5
kilo, kilosu 6 ¨ olan kivilerden ise 3 kilo alıyor. Buna göre, Ali’nin babasından aldığı
paradan kaç ¨ artmıştır?"
Yukarıdaki problemin sonucu aşağıdakilerden hangisinin çözümü ile bulunabilir?
A) 70 – [(4 × 5) – (6 × 3)]

4.










































Yukarıda sayma pullarıyla modellenen matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

B) 70 + [(4 × 5) – (6 × 3)]

14

C) 70 – [(4 × 5) + (3 × 6)]

A) (–2) × 6

B) 6 × (–2)

D) 70 – [(4 + 5) – (6 + 3)]

C) (–2) × (–6)

D) (–2) + (–6)
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Pozitif Bilgi

5. Fırın işleten Selami dayının 1800 ¨ acil ödemesi vardır. Selamı dayının fırınında satılan ekmeklerin ücretleri aşağıdaki gibidir.
Tam buğday

Uzun ekmek

Kepekli ekmek

Rüşeym ekmek

 Pozitif bir tam sayının tüm kuvvetleri pozitiftir.

Örnek
(+2)4 = (+2) . (+2) . (+2) . (+2) = +16
(+4)3 = (+4) . (+4) . (+4) = +64

6¨

2¨

5¨

 Negatif bir tam sayının çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.

8¨

Selami dayı saat 13.00’e kadar 35 tane tam buğday, 120 tane uzun ekmek, 12 tane kepekli
Örnek
ekmek ve 5 tane rüşeym ekmek satmıştır.
Selami dayı aşağıdakilerden hangisini satarsa gün içinde bu ödemeyi yapabilecek parayı
elde etmiş olur?

(–2)3 = (–2) ⋅ (–2) ⋅ (–2) = –8
(–2)4 = (–2) ⋅ (–2) ⋅ (–2) ⋅ (–2) = +16
 Negatif bir tam sayının üssü alınırken parantez çok önemlidir.

A) 80 tam buğday, 230 uzun ekmek, 18 kepekli, 8 rüşeym
B) 105 tam buğday, 210 uzun ekmek, 20 kepekli, 11 rüşeym
C) 110 tam buğday, 215 uzun ekmek, 16 kepekli, 10 rüşeym

Örnek

D) 115 tam buğday, 190 uzun ekmek, 15 kepekli, 11 rüşeym

(–2)2 = (–2) ⋅ (–2) = 4
– 22 = –2 ⋅ 2 = –4

6. a ve b birer pozitif tam sayı, b > a ve a ⋅ b = 11 olduğuna göre, a – b işleminin sonucu kaçtır?
A) 10

B) 6

C) –6

 Cebirsel ifadelerin üssü alınırken
parantez varmış gibi düşünülür.

D) –10 Örnek
a = –3 ise a2 = (–3)2
= 9 olur

7.

8.

Kasım, 3600 liralık bir televizyonu
800 ¨ peşin geri kalanı da 7 eşit taksitle ödeyecek şekilde almıştır.

Bir kamyonda 120 adet kasa ve kasaların
her birinde kütleleri eşit olan 80 adet portakal vardır.

Buna göre, ilk iki taksiti ödedikten sonra Kasım’ın ödemesi gereken kaç lira kalmıştır?

Kamyondaki kasaların toplam ağırlığına K
dersek bir tane portakalın ağırlığı aşağıdakilerden hangisi ile bulunabilir?

A) 1600

B) 2000

A) (K : 120) × 80

B) K : (120 : 80)

C) 2200

D) 2400

C) (K : 120) : 80

D) (K × 120) : 80
15
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1.

Yukarıdaki tabloda bir şirketin 5 aylık kâr-zarar durumu verilmiştir.
Buna göre, beş ayın sonunda bu şirketin kâr-zarar durumu nedir?
A) 25000 kâr									

B) 25000 zarar

C) Ne kâr - ne zarar									

D) 50000 zarar

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı işaretli iki tam sayının çarpımının sonucu pozitif tam
sayıdır.
B) Farklı işaretli iki tam sayının bölümü negatif bir sayıdır.
C) Aynı işaretli iki tam sayının bölümü negatif bir sayıdır.
D) Farklı işaretli iki tam sayının çarpımının sonucu negatif
bir tam sayıdır.

4. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere;
z
x
y
<0,
>0, | | <0
–4
–3
–5

olduğuna göre, x, y ve z’nin pozitif ya da negatif olduğu
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
x
_____
A) Pozitif

3.		 k = 28 : (–7) ve
m = k × (–3)

B) Negatif Negatif Negatif

olduğuna göre, m kaçtır?
A) –12
16

B) –6

y
z
_____ ______
Pozitif Negatif

C) 6

D) 12

C) Pozitif

Negatif Pozitif

D) Pozitif

Negatif Negatif
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5.
Mert

–8

+6

Metin

–7

Mehmet

Yukarıda üç arkadaşın Ayhan’a söyledikleri sayılar görülmektedir. Ayhan, Mert’in söylediği sayıyı (–2) ile, Metin’in söylediği sayıyı (–4) ile, Mehmet’in söylediği sayıyı ise (+5) ile çarpıp çıkan sonuçları topluyor.
Buna göre, bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) –43

B) –41

6.

C) –37

D) –35





Yukarıdaki hedef tahtasına atış yapan Necati, 2 kez (+7) bölgesini, 4 kez (+2) bölgesini ve 6 kez (–5) bölgesini vurmuştur.
Buna göre, Necati kaç puan toplamıştır?
A) –8

B) –2

C) 2

D) 12

7. Bir ilin sıcaklığı –7 °C iken;
• 10 derece artarsa → K

8.



• 2 derece düşerse → L
• 5 derece artarsa → M

  


Buna göre, K, L ve M yerine yazılması gereken sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
L
___

M
___

A) –3

–9

2

B) +3

–10

2

C) +3

–9

–2

D) –3

–5

–2







oluyor.

K
___










 




















Yukarıdaki etkinliği doğru şekilde tamamlayan Engin hangi çıkışa ulaşır?
A) K

B) L

C) M

D) N
17
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1.		  = 32,  = –43 ve  = (–2)4

3. x negatif bir tam sayıdır.

olduğuna göre,

I. x2 + x4

+ –

II. x4 – x5
III. x6 : x5

işleminin sonucu kaçtır?
A) –71

B) –63

IV. (x + x) ⋅ x
C) –51

D) –41

ifadelerinden kaç tanesinin sonucu daima pozitiftir?
A) 4

B) 3

C) 2

4.		 a = –8
b = |–8|
c = (–82)
Yukarıda verilen sayıların sıralaması nasıl olmalıdır?

2.

Bilgi:

Negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitif, tek
kuvvetleri ise negatiftir.

		

Pozitif birsayının tüm kuvvetleri ise pozitiftir.

A) c > b > a

B) a > b > c

C) b > c > a

D) b > a > c

I. (–4)3 < (–4)2 < (–4)1
II. (–6)0 < (–6)2 < (–6)4
III. (–5)5 < –53 < (–5)0

5. Aşağıda verilen eşitiklerden hangisi yanlıştır?

IV. (–17)0 < (–17)1 < 117
Yukarıda verilen sıralamalardan hangileri doğrudur?

A) (–5) ⋅ (–5) ⋅ (–5) ⋅ (–5) = –54
B) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 . 5

18

A) I ve II

B) II ve III

C) 6 ⋅ 6 ⋅ 6 ⋅ 6 ⋅ 6 = 65

C) III ve IV

D) II ve IV

D) (–3) ⋅ (–3) ⋅ (–3) ⋅ (–3) ⋅ (–3) = –35

D) 1
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6. Ertan 4x8'lik bir tablo hazırlıyor.
–16

–16

28

–2

8

9

–12

6

–4

–5

–10

14

15

21

30

32

–4

5

5

–7

–5

–7

–6

–16

2

–4

–7

1

4

–3

–6

–2

Bu tabloya aşağıdaki işlemleri uyguluyor.
k
x
y
1. işlem: Tabloyu x ile gösterilen çizgi boyunca katlıyor. Çakışan karelerde üst bölgede yazan sayıyı alt bölgede yazan sayıya
bölerek yeni bir 2x8'lik tablo oluşturuyor.

2. işlem: Yeni oluşturulan tabloyu y simetri
ekseni boyunca kesiyor. Çakışan karelerdeki sayıların çarpımı ile yeni bir 2x4'lük tablo oluşturuyor.

3. işlem: Yeni oluşturduğu tabloyu k
simetri ekseni boyunca katlıyor. Çakışan karelerdeki sayıların çarpımı
ile yeni bir 2x2'lik tablo oluşturuyor.

Buna göre, yeni oluşturulan 2x2'lik tablonun içinde yazan sayıların toplamı kaçtır?
A) –32

B) –16

C) 18

D) 42

8. a ve b birer tam sayı olmak üzere;
a4 = 81
b6 = 64
olduğuna göre, a + b toplamı aşağıdakilerden hangisine
eşit olamaz?
A) 5

B) 1

C) –2

D) –5

7. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere;
a > 0 > b > c dir.
Buna göre;
I. a ⋅ b2 ⋅ c2
II. (a – b) . c2

9.		 x = –2 için,

III. (b – c) ⋅ (c – b)2
ifadelerinden hangilerinin sonucu daima pozitiftir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

x4 – 3x3 – 2x2 + x
işleminin sonucu kaçtır?
A) 36

B) 30

C) 24

D) 18
19
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1.

İller

Şubat

Mart

Nisan

Konya

–8

0

+12

Ankara

–12

–2

+15

İzmir

–2

+4

+21

Bursa

–5

+3

+17

3.

k = (–600) : (–4)

l = |–800| : (–2)

Yukarıda dört ilin şubat, mart ve nisan aylarına ait ortalama
sıcaklıkları verilmiştir.
Ortalama sıcaklığı şubat ayında en düşük olan ilin sıcaklığı ile ortalama sıcaklığı nisan ayında en fazla olan ilin sıcaklıkları farkı kaç derece olabilir?
A) 33

2.

B) 29



C) 28




Bilgi: Aynı işaretli iki sayının bölümü pozitif, farklı işaretli iki sayının bölümü negatiftir.

D) 20

m = (–450) : |–3|
n = 500 : |–5|
Yukarıda verilen işlemlere göre
l : (k + m + n) kaçtır?
A) –10

B) –4

C) –2

D) 6




4. Özgür’ün 88, Taha’nın 236 adet bilyesi vardır. Mert’in ise
bilye sayısı Taha ile Özgür’ün bilye sayıları farkının 3 katından 15 eksiktir.



Buna göre, Mert’in bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi ile
bulunabilir?



Yukarıda verilen şemada gerekli işlemleri yapan Necati, K
tam sayısını kaç bulur?
A) 212
20

B) 206

C) 196

D) 192

A) 3 ⋅ (236 – 88) – 15
B) 3 ⋅ (236 – 88 – 15)
C) 3 ⋅ (88 – 236) – 15
D) 3 ⋅ (236 – 88) + 15
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5.
Herhangi bir tam sayının –1’e bölümü daima negatiftir.
Azra
0’ın kendisi hariç başka bir tam sayıya bölümü daima 0’dır.
Melis
0 hariç işareti farklı iki tam sayının birbirine bölümü daima negatiftir.
Zeynep
Yukarıda öğrencilerin söylediği ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Azra ve Melis								

B) Azra ve Zeynep

C) Melis ve Zeynep								

D) Azra, Melis ve Zeynep

6. a > b > 0 > c > d olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin
sonucu daima negatiftir?
A) (a – b) ⋅ (c – d)
B) (b – a) ⋅ (c – d)
C) (b – a) ⋅ (d – c)
B) a ⋅ b⋅ c ⋅ d

8.

Bilgi: 0 hariç bir sayının 0. kuvveti 1'e, bir sayının 1. kuvveti kendisine eşittir.
I.

–110 = 1

II. (–3)2 = 6
III. –171 = –17

7.		 (15 ⋅ 103) + (16 ⋅ 105)

IV. –42 = 16

işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır?
A) 5

B) 6

C) 7

Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?
D) 8

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
21

Test - 7

TAM SAYILARLA İŞLEMLER

1. İki kişinin karşılıklı oynadığı bir kelime bulma oyununda kazanan oyuncu aşağıdaki kural ile belirlenmektedir. Bulunan kelimedeki harf sayısı 5'ten az ise, her kelime +2 puan, kelimedeki harf sayısı 5 ya da 5’ten fazla 10’dan az ise her kelime +3 puan, kelimedeki harf sayısı 10 ya da 10’dan fazla ise her kelime +5 puandır. Yani oyunda puanlama, bulunan kelimedeki harf sayısına göre
kademelere ayrılmıştır. Bu puanlamaya ek olarak;
• Harf sayısı 5’ten az olan kelimelerden daha çok bulan yarışmacıya +6 puan, az bulan yarışmacıya –3 puan verilmektedir.
• Harf sayısı 5 ya da 5’ten fazla 10’dan az olan kelimelerden daha çok bulan yarışmacıya +8 puan, az bulan yarışmacıya –2 puan verilmektedir.
• Harf sayısı 10 ya da 10'dan fazla olan kelimelerden daha çok bulan yarışmacıya +12 puan, daha çok bulan yarışmacıya –1 puan verilmektedir.
Aşağıda karşılıklı olarak bu oyunu oynayan Baki ve Necip’in buldukları kelime sayıları verilmiştir.
Katagoriler

Baki

Necip

Harf sayısı 5 ten az olan kelime sayısı

8

4

Harf sayısı 5 ya da 5 ten fazla 10 dan
az olan kelime sayısı

7

10

Harf sayısı 10 ya da 10 dan fazla olan
kelime sayısı

9

6

Buna göre, Baki ve Necip’in aldıkları puanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
			
			

Baki
____

Necip		
_____		

A)

98

72

C)

68

72

Baki
____

Necip
_____

B)

73

68

D)

98

68

3.

2. a ve b birer doğal sayıdır.
(–3)a

+

–6

|–3|

A

–5

(–4)b

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi için kesinlikle
negatiftir?

22

+

A) a ve b tektir			

B) a ve b çifttir

C) a çift ve b tektir			

D) a tek ve b çifttir

–10

+4

|–8|

B
C

Yukarıda verilen toplama tablosuna göre, A – B + C işleminin sonucu kaçtır?
A) –6

B) –4

C) –2

D) 0
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Bilgi: Aynı işaretli iki sayının bölümünün sonucu pozitif, farklı işaretli iki sayının bölümünün sonucu negatiftir.
"Bil Bakalım Kaç" oyunu oynayan öğrenciler kendilerine sorulan sorulara direk cevap vermeden tablo üzerinde kurallar oluşturarak cevabı diğer öğrencilerin bulmasını sağlamaktadırlar.
Örnek : ”Bugün ayın kaçıdır?” sorusuna Ayça şöyle cevap vermiştir :
–9

8

Birler Basamağı : Tablodaki en küçük sayının tablolardaki en büyük negatif tam sayıya bölümünün sonucudur.

4

–3

Onlar Basamağı : Tablodaki en büyük sayının en küçük rakama bölümünün sonucudur.

8:4

(–9) : (–3)

2

3

Yani ayın 23’üdür.

Arkadaşları Hasan’a bu hafta kaç sayfa kitap okudun diye sormuşlar; Hasan da aşağıdaki tablo ile cevap vermiştir.
–4

8

1

Birler Basamağı: Tablodaki en küçük sayının tablodaki en büyük negatif sayıya bölümünün sonucudur.

6

–3

12

–9

–2

–10

Onlar Basamağı: Tablodaki en büyük çift rakamın tablodaki en küçük rakama bölümünün sonucudur.
Yüzler Basamağı: Tablodaki en büyük sayının tablodaki en küçük sayı ile toplamının sonucudur.

Verilenlere göre, Hasan bu hafta kaç sayfa kitap okumuştur?
A) 582

B) 285

C) 258

6.
5. Nazım Öğretmen, öğrencilerine “–9 dan 6’ya kadar olan sa-

İller

D) 158

Gece

Gündüz

Bitlis

–8

–1

Trabzon

–3

2

yıların (–9 ve 6 dahil) toplamı kaçtır?” diye sormuştur. Özge
bu soruyu (–9) + (–8) + (–7) = –24 şeklinde cevaplamıştır.

Karaman

–5

0

Afyonkarahisar

–10

1

Buna göre, Özge'nin –9’da 6’ya kadar olan sayıların tamamı ile işlem yapmadan sadece üç sayıyı toplayarak sonucu kısa yoldan bulmasını sağlayan özellik aşağıdakilerden
hangisidir?

Mardin

0

5

Yukarıda beş ilin aynı güne ait gece ve gündüz sıcaklıkları verilmiştir.

A) Toplama işleminin ters eleman özelliği

Buna göre, hangi ilin gece gündüz sıcaklık farkı diğer illerden daha fazladır?

B) Toplama işleminin etkisiz eleman özelliği
C) Toplama işleminin birleşme özelliği

A) Trabzon		

B) Mardin

D) Toplam işleminin değişme özelliği

C) Bitlis		

D) Afyonkarahisar
23
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1.
















































3. Rakım : Bir yerin deniz seviyesine olan uzaklığına denir.





Enes bir kartonun üzerine yukarıda görüldüğü gibi (eksi) işaretleri koyup kartonu makas ile gösterildiği yerlerden
keserek parçalara ayırıyor.

B) (–24) : (–6)

C) (–18) : (–4)			

D) (–24) : (–4)





Hava sıcaklığı yukarıya doğru çıkıldıkça her 30 metrede –1
derece artmaktadır.

Buna göre, Enes aşağıdaki işlemlerden hangisinin modellemesini yapmış olabilir?
A) (–6) × (+4)			



Alacahüyük’te hava sıcaklığının +4 derece olduğu bir anda Örenköy'deki hava sıcaklığı ile Hasköy'deki hava sıcaklıkları toplamı kaç derece olur?
A) –9

4.

B) –6

C) –4

D) –1

Bilgi: Mutlak değer bir sayının 0 noktasına olan uzaklığıdır.
a > b olmak üzere;
• a–b

2. +18 °C'deki bir içecek –10 °C'ye gelene kadar soğutulacak-

24

• | a| + | b |

tır. İçeceğin her 30 dakikada 4 °C soğuduğu gözlenmiştir.

• b–a

Buna göre, içecek kaç saat kaç dakika sonra –10 °C’ye ulaşır?

• a+b

A) 2 saat 30 dakika			

B) 3 saat

C) 3 saat 30 dakika			

D) 4 saat

ifadelerinden kaç tanesinin sonucu kesinlikle negatiftir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

