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1. ÜNİTE

ÇARPAN

EBOB - EKOK
◆ Bir sayının bölenleri o sayının çarpanlarıdır.

◆ Sayının çarpanlarından asal olanlara asal çar-
pan adı verilir.
❀ 24 ün çarpanları:
  1, 2 , 3 , 4, 6, 8, 12, 24 tür.
  Bu sayılardan her biri aynı zamanda 24’ün 

bölenidir.
 Yukarıdaki çarpanlardan 2 ve 3 (asal olanlar) 

24 ün asal çarpanlarıdır.

◆ Bir sayının asal çarpanlarını bulurken çarpan 
ağacı ya da bölen listesi (asal çarpan algorit-
ması) yöntemleri kullanılır.

◆ 210’un asal olan çarpanlarının kaç tane olduğu-
nu bulalım.

Asal çarpanlar 2, 3, 5 ve
7 olup 4 tanedir.

Asal 
çarpanlar
2, 3, 5 ve7
olup
4 tanedir.

● Çarpan Ağacı:

♦ Çarpan ağacının ucunda-
ki farklı asal sayılar 24’ün 
asal çarpanlarıdır.

♦ 24 = 2.2.2.3 = 23.3

● Bölen Listesi:

♦ Bölen listesinin sağındaki farklı 
asal sayılar 24 ün asal çarpanla-
rıdır.

♦ 24 = 2.2.2.3 = 23.3

ÇARPANLAR VE KATLAR - ÜSLÜ İFADELER

 Hatırlatma

1 den büyük, 1 ve kendisinden başka böleni olma-
yan doğal sayılara asal sayı denir.

Asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... şeklindedir.

24

122

22 6

3222

24

12

6

3

1

2

2

2

3

210

105

35

7

1

2

2

5

7

• I. YOL (Çarpan Ağacı) ile, • II. YOL (Bölen Listesi) ile,
210

1052

32 35

7532

• Asal çarpanlara ayrılmış hâli, 22 x 3.52 olan sayı

 22.3.52 = 4.3.25 = 12.25 = 300’dür.

♦ EBOB (En Büyük Ortak Bölen):

 İki veya daha fazla sayıyı ortak bölen sayıların 
en büyüğüne o sayıların EBOB’u denir.

❀ 40 ile 16 nın EBOB’u;

40’ın bölenleri ➞ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40

16’nın bölenleri ➞ 1, 2, 4, 8, 16 dır.

 Ortak bölenler ➞ 1, 2, 4 ve 8 olup bunların en 
büyüğü yani EBOB’u 8’dir. 

Bu, EBOB (16, 40) = 8 şeklinde gösterilir.

 Hatırlatma

Bir doğal sayının kalansız böldüğü sayıların tümü 
bu sayının katlarıdır.

● 4 ün katları ➞ 4, 8, 12, 16, 20, ... gibi.

★ İki veya daha fazla doğal sayının katlarından 
ortak alanlarına ortak kat denir.

● 2 nin katları ➞ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ...

 3 ün katları ➞ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ...

 2 ve 3 ün ortak katları 6, 12, 18, ... şeklinde-
dir.

★ İki veya daha fazla doğal sayıyı aynı anda 
bölen sayıların ortak olanlarına ortak bölen 
denir.

● 36 nın bölenleri ➞ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 
dır.

● 24 ün bölenleri ➞ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 tür.

24 ve 36 nın ortak bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6 ve 12’dir.

♦ EKOK (En Küçük Ortak Katı):

 İki veya daha fazla sayının ortak katlarından 
en küçüğüne o sayıların EKOK’u denir.

❀ 40 ve 16 nın EKOK’u;

40’ın katları ➞ 40, 80, 120, 160, 200, ...

16’nın katları ➞ 16, 32, 48, 64, 80, 96, ...

 Ortak katlar ➞ 80, 160, 240 ... olup bunların en 
küçüğü yani EKOK’u 80 dir.

Bu, EKOK (16, 40) = 80 şeklinde gösterilir.
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ÇARPANLAR VE KATLAR - ÜSLÜ İFADELER
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♦ EBOB - EKOK problemlerinde;

✶ Büyük parçalardan (sayılardan) küçük parçala-
ra (sayılara) gidiliyorsa EBOB kullanılır.

✶ Küçük parçalardan (sayılardan) büyük parça-
lara (sayılara) gidiliyorsa EKOK kullanılır.

● Farklı türdeki 36 ve 45 kg’lık iki bakliyat karış-
tırılmadan eşit kütleli olacak şekilde poşetlene-
cek ise kullanılacak poşet sayısı bulunurken po-
şetler ilk durumlarından küçük olacaktır. Bu ne-
denle (Büyükten ➞ Küçüğe) EBOB kullanılır.

● 4 günde bir ve 6 günde bir nöbet tutan iki asker 
aynı anda nöbet tuttuktan en az kaç gün son-
ra tekrar birlikte nöbet tutacakları bulunurken 
4 ve 6 dan daha büyük bir zaman geçmesi ge-
rekmektedir. Bu nedenle (Küçükten ➞ Büyüğe) 
EKOK kullanılır.

★ EBOB ve EKOK bölen listesi kullanılarak da bu-
lunur. 

 EBOB bulunurken bölen asallardan sadece or-
tak olanlar alınıp çarpılır. 

 EKOK bulunurken bölen listesindeki tüm asallar 
çarpılır.

✓ 36 ile 54 ün EBOB ve EKOK’unu bölen listesiyle 
bulalım.

✓ 24, 72 ve 120’nin EBOB ve EKOK’unu bulalım.

EBOB (36, 54) = 2.3.3 = 18’dir.

EKOK(36, 54) = 2.2.3.3.3 = 108’dir.

▼ EBOB bulunurken sadece ortak 
olan bölenler çarpılırken EKOK’ 
ta tüm bölenlerin çarpıldığına 
dikkat ediniz.

36 54

18 27

9 27

3 9

1 3

1

2

3

3

3

2

EBOB (24, 72, 120) = 2.2.2.3 

                              = 24

EKOK (24, 72, 120) =  2.2.2.3.3.5

                           = 360’tır.

24 72 120

12 36 60

6 18 30

3 9 15

1 3 5

 1 5

1

2
2
2
3

5

3

◆ Asal çarpanlarına ayrılmış olarak verilen sayı-
ların EBOB’u bulunurken ortak olan asallardan 
kuvveti küçük olanlar alınıp çarpılır. EKOK bu-
lunurken de ortak olan asallarda kuvveti büyük 
olanlarla (varsa) ortak olmayanlar alınıp çar-
pılır.
● A = 22.3.53 ile B = 2.32.7 için,
  EBOB(A, B) = 2.3 = 6 dır.
  EKOK(A, B) = 22.32.53.7’dir.

◆ A ve B gibi iki sayı için sayıların EBOB ve EKOK 
larının çarpımı, sayıların çarpımına eşittir.

 EBOB(A, B) . EKOK(A, B) = A.B’dir.

● A = 2.52 ve B = 3.5 olsun.

  EBOB(A, B) = 5, EKOK(A, B) = 2.3.52 dir.

A.B = 2.52.3.5 ve EBOB(A, B) . EKOK(A, B) = 5.2.3.52

eşit

◆ Birbirinin katı olan iki sayının EBOB’u sayılar-
dan küçük olanına; EKOK’u da sayılardan bü-
yük olanına eşittir.

● 15 ile 45’in EBOB ve EKOK’ları,

  15 = 3.5 ve 45 = 32.5 olup

EBOB(15, 45) = 3.5 = 15; EKOK(15, 45) = 32.5 = 45 tir.
küçük sayı büyük sayı

◆ 1 den başka pozitif ortak böleni olmayan sayı-
lara aralarında asal sayı denir.

 Başka bir deyişle EBOB’ları 1 olan iki sayı ara-
larında asaldır.

● 15 ile 9 sayılarının 1 den baş-
ka ortak böleni olmadığın-
dan (EBOB’ları 1 olduğun-
dan) aralarında asaldır.

15

15

5

1

14

7

7

7

1

2

3

5

7

◆ Aralarında asal olan sayılar asal olmak zorun-
da değildir.

• 10 ile 27 aralarında asaldır.

 35 ile 40 aralarında asal değildir. (İkisi de 5’e 
bölünür.)

◆ 1 sayısı tüm sayılarla aralarında asaldır.

• 1 ile 2,        1 ile 5, 1 ile 10 ... 

 aralarında asaldır.
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ÇARPANLAR VE KATLAR - ÜSLÜ İFADELER

◆ İki çift sayı daima 2 ile bölüneceğinden arala-
rında asal olmaz.

• 2 ile 6, 16 ile 20, 30 ile 100 ... aralarında asal de-
ğildir.

◆ Aralarında asal iki sayının EBOB’ları 1, EKOK’la-
rı da sayıların çarpımına eşittir.

• 3 ile 10 için EBOB (3, 10) = 1

  EKOK (3, 10) = 3.2.5 = 3.10 = 30’dur.

● Bölme İşlemi:
◆ Üslü sayıların tabanları aynı ise, üsler çıkarılıp 

ortak tabanın üssüne yazılır. 
a
a

am

n
n m= −  dir.

 • 
5

5
5 5

7

4
4 7 3= =− −           • 

2

2
2 3( )

5

3
3 5 8= =

−
− −

◆ Üsleri aynı ise, tabanlar bölünür ve ortak üs so-

nuca üs olarak yazılır. 
b
a

b
a

n

n n
= e o  dir. (b ≠ 0)

 • 
3

6
3
6

8
5

5 5
5= =e o        • 

5

10

5
10

2
4

4
4

4

−

−
=

−
−

=
`
`

e
j
j

o

● Üssün Üssü:
◆ Üslü bir sayının üssü alınırken üsler çarpılır ve 

sonuç tabanın üzerine yazılır.

 (an)m = an.m dir.

 • (24)3 = 24.3 = 212              • (–52)5 = –52.5 = –510

◆ Bir tam sayının negatif kuvveti, o sayının aynı 
pozitif kuvvetinin çarpmaya göre tersidir.

 a
a
1n
n

=−   dir. Başka bir deyişle bir üslü ifade 

paydan paydaya ya da paydadan paya alındı-

ğında üssün işareti değişir.

• 5
5

1
25
12

2
= =−                

•  3
3

1
27
13

3
− =

−
=−−`

`
j

j
 

● Çarpma İşlemi:

◆ Üslü sayıların tabanları aynı ise, üsler toplanıp 
ortak tabanın üssüne yazılır. an.bm = an+m dir.

• 25 . 24 = 25+4 = 29

• (–3)–2 . (–3)5 = (–3)–2+5 = (–3)3

◆ Üsleri aynı ise, tabanlar çarpılır ve ortak üs so-
nuca üs olarak yazılır. an . bn = (a.b)n dir.

• (–2)4 . (5)4 = (–2 . 5)4 = (–10)4

• 75 . 45 = (7 . 4)5 = 285

◆ Sıfırdan farklı bir tam sayının 0. kuvveti 1’dir.

• 40 = 1 (–4)0 = 1 –40 = –1’dir.

ÜSLÜ İFADELER

 Hatırlatma

an = a.a.a. ... a
n tane a

üs (kuvvet)

taban

★ Pozitif sayıların tüm kuvvetlerinin pozitif, ne-
gatif sayıların tek kuvvetlerinin negatif, çift 
kuvvetlerinin de pozitif olduğunu hatırlayınız.

• 53 = 125       (–2)3 = –8         (–3)2 = +9
 51 = 5           –23 = –8            –32 = –9

◆ Ondalık kesirlerde çözümleme yapılırken 10’un 
pozitif ve negatif kuvvetleri kullanılır.

 ab, cde = a.101 + b.100+c.10–1 + d.10–2+e.10–3 tür.
• 305, 701 = 3.102 + 5.100 + 7.10–1 + 1.10–3

• 29, 051 = 2.101 + 9.100 + 5.10–2 + 1.10–3 tür.
◆ Bir ondalık sayı 10’un farklı kuvvetleri kullanıla-

rak gösterilebilir.
• 5, 13 = 513 x 10–2   •  3, 75 = 37, 5 x 10–1

• 49, 1 = 0, 491 x 102   •  0, 185 = 185 x 10–3

▼ Gösterimler yapılırken virgülün kaydırıldığı her 
bir sağ basamak için üs 1 azaltılır, her bir sol 
basamak için de 1 arttırılır.

• 37,3 x 105 = 373 x 104     • 0,72 x 10–5 = 72 x 10–7

•  49,8 x 10–3 = 4,98 x 10–2  • 370 x 109 = 0,37 x 1012

● Bilimsel Gösterim :
◆ a x 10n ifadesinde |a|, 1 veya 1 den büyük olup 

10 dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı 
ise a x 10n bir bilimsel gösterimdir.

• 5 x 107 ➞ bilimsel gösterim ✓
• 12 x 10–3 ➞ bilimsel gösterim ✗ 

 (1,2 x 10–2 bilimsel gösterim ✓)
• 7259000’in bilimsel gösterim olarak ifadesi, 
 7,259 x 106 dır.
• 0,00001881’in bilimsel gösterim olarak ifadesi, 
 1,881 x 10–5 tir.• 
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1. Aşağıdaki sayıların doğal sayı çarpanlarını bu-
lunuz.

 a) 30 ➜ ..........................................................

      ...............................................................

 b) 35 ➜ ..........................................................

      ...............................................................

 c) 40 ➜ ..........................................................

      ...............................................................

 ç) 45 ➜ ..........................................................

      ...............................................................

 d) 50 ➜ ..........................................................

      ...............................................................

 e) 60 ➜ ..........................................................

      ...............................................................

2. 1’den ve kendisinden başka doğal sayı böleni ol-
mayan, 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

 a) En küçük asal sayı : ………………...

 b) Çift asal sayılar : ………………...

 c) İki basamaklı en küçük asal sayı : …………..

 ç) Üç basamaklı en küçük asal sayı : …………..

 d) İki basamaklı en büyük asal sayı : ………......

3. Aşağıda verilen sayıları asal çarpanlarına ayıra-
rak üslü ifade olarak yazınız.

18

Asal çarpanları : ...........

Üslü ifadesi: ...........

42

Asal çarpanları : ...........

Üslü ifadesi: ...........

a)

c)

b)

ç)81

Asal çarpanları : ...........

Üslü ifadesi: ...........

150

Asal çarpanları : ...........

Üslü ifadesi: ...........

4. Aşağıdaki çarpan algoritmalarında harflerin ye-
rine yazılacak sayıları bulunuz.

K =

L =

M =

N =

K 2

L 3

M 3

N 5

1

A =

B =

C =

D =

E =

120 A

60 B

20 C

4 D

2 E

1

a) b)

5. Aşağıda verilen çarpan ağaçlarında boş bırakı-
lan yerleri doldurunuz.

210

POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI ETKİNLİK - 1
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1. Bir pozitif tam sayıyı, kalansız bölen pozitif tam sayıya o sayının böleni denir. Bir pozitif tam sayının böleni aynı 
zamanda o pozitif tam sayının çarpanıdır.

 

6 15 13 21

9 17 16

 Ahmet yukarıda kartlara yazdığı 7 adet sayıyı aşağıdaki tablonun uygun olan hücrelerinden uygun olanlarına yer-
leştirecektir.

 

2 çarpanına sahip 2 çarpanına sahip değil

3 çarpanına sahip

3 çarpanına sahip değil

 Buna göre içinde en fazla kart bulunduran hücrede kaç kart olabilir?

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

2. Dikdörtgenin alanı uzun kenarı ile kısa kenarının çarpımına eşittir.

 Korhan ve Gökçen alanları sırasıyla 30 cm2 ve 45 cm2 olacak şekilde kartondan dikdörtgenler oluşturacaklardır.

 

30 cm2 45 cm2

 Oluşturulacak dikdörtgenlerin kenar uzunlukları  tam sayı olmak koşuluyla Korhan, Gökçen’den kaç adet  
daha fazla dikdörtgen oluşturmuştur?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 7

3. Bir sayının, aralarında asal olduğu rakam adedi “SBM sayısı” olarak adlandırılmaktadır.

 Örneğin;  12’nin SBM sayılarının kaç tane olduğu bulunurken, 12 ile aralarında asal olan rakamlar bulunur. Bu ra-
kamlar 1, 5 ve 7 olduğundan 12’nin SBM sayısı 3 tanedir.

 Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisinin SBM sayısı en fazladır?

A) 18 B) 24 C) 39 D) 45

TEST - 1POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI
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POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI

5. 
           Sütun
Satır I II III IV

1. 2 3 5 7

2. 11 13 17 19

3. 23 29 31 37

    

 Yukarıdaki tabloda verilen sayıların hepsi aynı 
özelliğe sahiptir.

 Buna göre 53 sayısının yeri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 4. satır IV. sütun B) 4. satır III. sütun

C) 4. satır II. sütun D) 4. satır I. sütun

6. 

06 SBM 216

06 SBM 728 06 SBM 660

06 SBM 512

 Yukarıda gösterilen dört araç, plakalarındaki üç ba-
samaklı sayılarda 3 çarpanı bulunuyorsa açık oto-
parka, 4 çarpanı bulunuyorsa kapalı otoparka park 
edilecektir.

 Buna göre araçlardan kaç tanesi iki otoparka 
da park edebilir?

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

7. 

16

30

45

72

21

24

12

90

çarpanı 2 çarpanı 3 çarpanı 6

 Yukarıdaki koyunlar, üzerinde yazan sayılara gö-
re çarpan şartını sağlayan kapılardan istediğinden 
geçebilecektir.

 Buna göre bir kapıdan en çok kaç koyun geçe-
bilir?

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

• 3
• 9

• 12

• 21

• 27
• 36 • 33

• 24

• 18

• 6 • 15

• 5

• 10

Bir çarpanı
5 olan sayılar

Bir çarpanı
3 olan sayılar

• 20

• 35• 25

• 30

8

zo
r 

so
ru

 Yukarıdaki şema 1 den başlayarak sırasıyla 3 ün, 5 
in ve her ikisinin katları olan sayıları belirtmek için 
hazırlanmıştır.

 Şemaya koşulları sağlayan tüm sayılar yazıldı-
ğına göre bu sayı dizisinin son terimi en çok 
kaçtır?

A) 36 B) 37 C) 38 D) 39

4. Bir pozitif tam sayı, 2a · 3b · 5c...  gibi asal çarpanlar küçükten büyüğe doğru dizilecek şekilde asal çarpanlarına 
ayrılıyor. (a, b, c... sıfırdan farklı doğal sayılar olmalıdır.) Asal çarpanlarına ayrılmış bu sayıda her asal sayı, üssü 
ile çarpılıp bulunan sayılar yan yana yazılarak bir şifre oluşturulacaktır.

 Örneğin, sayı 120 iken asal çarpanlarına ayılmış hâli, 23 · 31 · 51 dir. Şifreyi oluşturan, [2 · 3][3 · 1][5 · 1] sayıları 
yan yana yazılarak oluşturulacak şifre 635’tir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir rakam ile oluşturulacak en büyük şifre ve iki basamaklı bir sayı ile 
oluşturulacak en küçük şifrenin toplamıdır?

A) 15 B) 17 C) 18 D) 32
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TEST - 2

1. 36 sayısının doğal sayı çarpanları bulunduktan sonra her biri bir küpe numara olarak veriliyor.

 
12 3692 6 18431

 Eş büyüklükteki numaralandırılmış küpler aşağıda şekil - I’ deki gibi üst üste konuluyor.

 

12

36

9

2

6

Şekil - I

18

4

3

1

12

36

9

2

6

Şekil - II

18

4

3

1

12

36

9

2

6

18

3

4

1

➡

 4 numaralı küp yerinden çıkarılıp 1 ile 3 numaralı küpler arasına yerleştirildiğinde şekil - II’deki yapı oluşuyor ve 
bu bir adım olarak kabul ediliyor.

 Buna göre şekil - I’deki küplerden oluşmuş yapıdan, en az kaç adımda 36 sayısının doğal sayı çarpanları 
yukarıdan aşağıya, küçükten büyüğe sıralanmış olur?

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

2. Bir sayının kendisinden küçük tüm pozitif bölenlerinin toplamı o sayıdan büyük ise bu sayıya artık sayı denir.

 Örneğin:  12 sayısının pozitif bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12’dir. Kendisinden küçük olanların toplamı

   1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16’dır.

   16 sayısı 12’den büyük olduğundan 12 sayısı artık bir sayıdır.

 Artık sayı etkinliği yapan Hasan Öğretmen boş bir kutuya sırayla ardışık bir şekilde ilk öğrenci 1 bilye, 2. öğrenci 
2 bilye, 3. öğrenci 3 bilye atacak şekilde diğer öğrencilerde aynı şekilde devam ederek bilye atmasını istemiştir.

 Bu şekilde kaçıncı öğrenci kutuya bilye attığında, kutudaki toplam bilye sayısı bir artık sayı olur?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

3. Dört kardeş babalarının verdiği 220 TL’yi aşağıdaki bilgilere göre paylaşacaklardır. 

 • Para, yaşı büyük olan kardeşten başlayarak küçüğe doğru olacak ve herkes para alacak şekilde paylaşıla-
caktır.

 • En büyük kardeş 220 TL’ nin kendisi dışında en büyük pozitif çarpanı kadarını alacak, bir sonraki kardeş ka-
lan paranın kendisi dışındaki en büyük pozitif çarpanı kadarını alacak ve bu şekilde devam ederek 4 kardeş 
paralarını sıra ile alacaklardır.

 En son kalan para kumbaraya atılacağına göre kumbaraya kaç TL atılmıştır?

A) 22 B) 33 C) 44 D) 110

POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI
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POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI

5. Asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanı-
nın kuvveti 1 olan ve asal olmayan pozitif tam sayı-
ya karesiz sayı denir.

 Örneğin:  42 = 21 . 31 . 71 olduğundan 42 sayısı ka-
resiz sayıdır.

 Buna göre iki basamaklı en büyük ve en küçük 
karesiz sayıların toplamı kaçtır?

A) 102 B) 105 C) 107 D) 109

6. A ve B şehirleri arası 120 km’dir. A şehrinden yola 
çıkan bir araba 120’nin birbirinden farklı pozitif çar-
panlarının her birinde mola vermiştir. 

 Bu araç A ile B şehirleri arasında kaç mola ver-
miştir?

A) 13 B) 15 C) 17 D) 18

7

zo
r 

so
ru

 Kendisinden küçük pozitif bölenlerinden en bü-
yük üçünün toplamına eşit olan pozitif tam sayı-
ya yarı mükemmel sayı denir.

  Örneğin: 18 sayısının bölenleri

            1, 2, 3, 6, 9 ve 18’dir. 
 Kendisinden küçük, en büyük üç pozitif böleninin 

toplamı 3 + 6 + 9 = 18 olduğundan 18 yarı mükem-
mel sayıdır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yarı mü-
kemmel sayıdır?

A) 12 B) 60 C) 102 D) 120

8. 8 1

9 3

A 10

40

7 39

68 B

2

 Köşelerinde sayıların yazılı olduğu üç altıgenden 
oluşmuş yukarıdaki şekilde her bir altıgenin köşe-
lerinde bulunan sayıların toplamının asal çarpanla-
rının sayısı birbirine eşittir.

 Buna göre A ve B yerine gelebilecek sayıların 
toplamı en az kaçtır?

A) 12 B) 13 C) 19 D) 24

9

zo
r 

so
ru

 Üç arkadaştan Yusuf’un 36 TL, Yücel’in 54 TL ve 
Yalçın’ın 48 TL parası vardır. Üç arkadaş parala-
rını, TL cinsinden tam sayı olan  1 TL’lik, 2 TL’lik, 
...., x TL’lik farklı gruplara ayırabildiklerini not edi-
yorlar.

 Not edilen bu para gruplarından sadece Yusuf 
ve Yalçın’a ait ortak para miktarlarının toplamı 
sadece Yusuf ve Yücel’e ait ortak para miktarla-
rının toplamından kaç eksiktir?

A) 18 B) 15 C) 12 D) 11

4. Bir sınıftaki öğrenciler, öğrenci numaralarını asal çarpanlarına ayırıp bu asal çarpanları küçükten büyüğe ve sol-
dan sağa doğru yazmıştır. Birbirinden farklı asal sayıların kuvvetleri sağdan sola doğru yan yana yazılarak asal 
çarpan kodu oluşturulmuştur.

 Örneğin: 120 nolu öğrencinin asal çarpan kodu

        120 = 23.31.51 ⇒ 113’tür.

 Bu bilgilere göre asal çarpan kodu 213 olan öğrencinin numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 250 B) 545 C) 600 D) 720
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1. Aşağıda verilen sayı ikililerinin EBOB ve EKOK’ 
larını hesaplayınız.

18 24

EBOB(18, 24) : ................

EKOK(18, 24) : ................

30 36

EBOB(30, 36) : ...............

EKOK(30, 36) : ...............

56 140

EBOB(56, 140) : ..............

EKOK(56, 140) : ..............

32 48

EBOB(32, 48) : ...............

EKOK(32, 48) : ...............

a)

c)

b)

ç)

2. Yukarıdaki bilgileri kullanarak aşağıda isteni-
lenleri bulunuz.

 .

.
( , )

A

B
EBOB A B

2 3

2 3

5 2

3 5

=

=
=4

a)

.

.
( , )

.
E O

C

D
K K C D

2 3 5

3 5

2 3

4

=

=
=4

b)

.

.
( , )

E

F
EBOB E F

5 3

2 7

2

4 3

=

=
=4

c)

.

.
( , )E O

G

H
K K G H

2 3

2 5

2

2

=

=
=4

ç)

3. EBOB’u 6, EKOK’u 120 olan iki sayıdan biri 30 
ise diğerini bulunuz.

4. A ile 20 sayılarının EKOK’u 60 olduğuna göre A 
sayısının alabileceği değerleri bulunuz.

5. EBOB(x, 30) = 15, EKOK(x, 30) = 90 olduğuna 
göre x sayısının değerini bulunuz.

6. Aşağıda verilen algoritmalarda, harfler farklı 
doğal sayılar göstermektedir. Buna göre aşağı-
daki boşlukları doldurunuz.

a)   EBOB(A, B) : ..................

EKOK(A, B): ..................

BA 2

CA 3

ED 3

EF

11

5

b)   EBOB(A, B) : ..................

EKOK(A, B): ..................

BA 2

CA 2

DE 5

1F

G

5

5

1

c)  EBOB(A, B) : ..................

EKOK(A, B): ..................

BA 5

DC 2

EC 3

GF

1H

3

2

1 7

7. . .

…………

K

L

2 3 54 3 2=

=
4

EBOB(K, L) = 22 . 32

 EKOK(K, L) = 24 . 33 . 7. 52 ise 
L sayısını bulunuz.

EBOB – EKOK ETKİNLİK - 2
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1. Bir kitaplığın eşit uzunluktaki iki rafına özdeş kitaplar alt rafa dikey olarak, üst rafa yatay olarak dizilmektedir.

 

20 cm

6 cm 6 cm

20 cm

· · ·

· · ·

 Boyu 20 cm, eni 6 cm olan kitaplar hiç boşluk kalmayacak ve başlangıç ile bitiş noktaları aynı olacak şekilde di-
ziliyor. 

 Dikey olarak dizilen kitap sayısı yatay olarak dizilen kitap sayısından 21 fazla ise raflardan birinin uzun-
luğu en az kaç cm’dir?

A) 120 B) 150 C) 180 D) 240

2. Ankara’da yaşayan Şahin Ailesi ile Konya’da yaşayan Aydın Ailesi birlikte tatil planlayıp bulundukları şehirlerden 
Antalya’ya hareket ediyorlar.

 Ankara-Antalya arası uzaklık 520 km ve Konya - Antalya arası uzaklık 280 km’dir. Şehirlerarası yollarda trafik de-
netleme ekipleri eşit mesafelerle kontrol veya hız tespiti için beklemektedir.

 Şahin ve Aydın ailesi Antalya’da buluşana kadar toplamda en az kaç defa trafik denetleme ekiplerine rast-
lamışlardır?

A) 8 B) 14 C) 18 D) 20

EBOB – EKOK TEST - 3
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EBOB – EKOK

4. 

3 cm 3 cm

7 cm 7 cm

 Yukarıdaki kâğıt şeritlerden birer tanesinin boyla-
rı 3 cm ve 7 cm’dir. Bu şeritlerden aynı uzunlukta 
olanlar uç uca eklenerek mavi ve kırmızı renkli eşit 
uzunlukta iki şerit yapılmak isteniyor.

 Buna göre oluşacak şeritlerin uzunluğu en az 
kaç santimetredir?

A) 14 B) 21 C) 42 D) 56

5. Türker’in okuması gereken 144 ve 180 sayfalık iki 
kitabı vardır.

 Her iki kitaptan da aynı sayıda sayfa okuması 
gereken Türker’in kitapları en kısa sürede bitir-
mesi için günde kaç sayfa kitap okuması gere-
kir?

A) 18 B) 27 C) 36 D) 48

6. 32 litrelik ve 40 litrelik tenekelerde bulunan boyala-
rın tamamı birbirine karıştırılmadan, en büyük ha-
cimli kaplara boşaltılmak isteniyor.

 Buna göre, bu iş için kaç kap gerekir?

A) 8 B) 9 C) 16 D) 20

7. Bir basketbol kursuna 5 kişi daha kayıt olursa 12 
veya 15 kişilik gruplar hâlinde kurs açılabiliyor.

 Buna göre, bu basketbol kursuna şu ana kadar 
en az kaç kişi kayıt olmuştur?

A) 55 B) 58 C) 60 D) 65

8. Dikdörtgen şeklindeki bir kartonun kenar uzunluk-
ları 28 cm ve 63 cm’dir.

 Bu karton eş kare parçalar oluşacak şekilde ke-
silirse, en az kaç parça elde edilir?

A) 7 B) 9 C) 13 D) 36

3. Aşağı bir sahil kasabasında bulunan iki ev ve bunların önlerinde yer alan kaldırımlar gösterilmiştir.

 

42 m 36 m

24
 m

24
 m

A B

C

D F

E

 Yukarıda şekilde AB, BC, DE ve DF kaldırımlarının boyları verilmiştir. Bu kaldırımlara uçlarına da gelecek şekilde 
eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.

 Buna göre bu iş için en az kaç ağaç gereklidir?

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24
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EBOB – EKOK TEST - 4

1. Aşağıda Ahmet Bey’e ait iki otelin birer katlarının yerleşim planları gösterilmiştir.

 AC Otel: Her katta ikişer kişilik 6 oda bulunmaktadır.

 

 CMS Otel: Her katta üçer kişilik 3 oda bulunmaktadır.

 

 Diğer katlarında tadilat yapıldığından oteller sadece bu katlara misafir alabilmektedir. Bu otellere sadece tüm ya-
takları dolduracak şekilde kabul edilen misafirler giriş çıkış yapmaktadır.

 Buna göre iki otelde konaklayan misafir sayıları ilk kez eşit olduğunda CMS Otel kaç kez doldurulmuştur?

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

2. Bilge, elindeki özdeş kitapları kitaplığının rafına “iki dikey, bir yatay, iki dikey, bir yatay” olacak şekilde aşağıdaki 
gibi dizmeye başlamıştır.

 

Yükseklik

Kalınlık

· · ·

 4 cm kalınlığında ve 11 cm yüksekliğinde olan bu kitapları belirlediği kurala göre dizen Bilge, kitaplarla doldurdu-
ğu rafın en sağ kısmında 2 cm boşluk kaldığını görmüştür.

 Kitaplığın sonunda tek dikey, iki dikey ya da yatay bir kitap olabileceğine göre, rafın santimetre cinsinden 
uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?

A) 158 B) 127 C) 116 D) 101
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3. 

 Yukarıda sarı ışığı bozuk olup hiç yanmayan trafik lambasında, kırmızı ve yeşil ışıklar belli aralıklarla yanıp sön-
mektedir. Lambada 20 saniyede bir yanıp sönen kırmızı ışık ve 18 saniyede bir yanıp sönen yeşil ışık bulunmak-
tadır.

 Saat 16.48’de aynı anda yandıkları gözlenen lambalar saat 17.01’e kadar geçen sürede kaç defa birlikte ya-
narlar?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6

EBOB – EKOK

4. 

42 cm

35
 c

m

42 cm

35
 c

m

 Boyutları yukarıda verilen dikdörtgensel elişi kâğıt-
ları kullanılarak en küçük boyutlarda kare şeklinde 
bir pano yapılmak isteniyor.

 Buna göre, panonun bir kenar uzunluğu kaç 
cm olmalıdır?

A) 7 B) 30 C) 210 D) 240

5. Bir tren istasyonunda A yönüne giden tren 48 da-
kikada bir, B yönüne giden tren saatte bir kalkmak-
tadır.

 Bu trenler istasyondan beraber ayrıldıktan 
en az kaç saat sonra istasyondan tekrar bera-
ber kalkarlar?

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

6. Boyutları 42 m ve 35 m olan dikdörtgen şeklindeki 
bir tarlanın köşelerine de gelecek şekilde eşit ara-
lıklarla ağaç dikilecektir.

 Buna göre ağaç sayısı en az kaçtır?

A) 22 B) 21 C) 20 D) 19

7. Bir bankacı elindeki 100 TL’lik banknotları üçer 
üçer ve dörder dörder saydığında her defasında 1 
tane 100 TL’lik banknot artıyor.

 Bankacının elinde 3000 TL’den fazla para oldu-
ğu bilindiğine göre en az kaç TL vardır?

A) 3050 B) 3100 C) 3400 D) 3700

8. 

x m

60 m

6 m

6 m

123

 Bir kenarı 6 m olan eş kareler birleştirilerek kenar 
uzunlukları x m ve 60 m olan şekildeki dikdörtgen 
elde ediliyor.

 x < 60 olduğuna göre, bu işlem için en çok kaç 
tane kare gerekir?

A) 54 B) 90 C) 108 D) 120

9. Bir çanta yapmak için 5 m deri kullanan iki makine-
den biri 9 dakikada bir, diğeri 15 dakikada bir çan-
ta üretmektedir. 

 Birlikte üretime başlayan makineler toplam 80 m 
deri kullanıldığı anda durdurulduğuna göre, 
ikinci makinede kaç tane çanta üretilmiştir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 10
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TEST - 5EBOB – EKOK

1. İki çamaşırhaneden A merkezindeki 9 makinenin her biri 5 kg ve B merkezindeki 12 makinenin her biri 4 kg ka-
pasitelidir. 

 Her iki merkezdeki makineler 50 dakikada çamaşırları yıkamaktadır. Bu makineler iki yıkama arasında gerekli ih-
tiyaçlardan dolayı ilk 5 yıkamada onar dakika, sonraki her bir yıkamada on beşer dakika ara verilerek tekrar ça-
lıştırılıyor.

 A ve B merkezlerinde pazartesi makinelerin tamamı, tam kapasiteyle çalıştırılıp her iki merkezde yıkanan çama-
şırların toplam ağırlığı birbirine eşit olmuştur. 

 Buna göre A merkezindeki bir makinenin ilk çalışmaya başladığı andan durduğu ana kadar iki yıkama ara-
sında toplamda en az kaç dakika ara verilmiştir?

A) 180 B) 190 C) 205 D) 225

2. Bilgi: Yarıçapı r olan çemberin çevre uzunluğu 2·π·r formülüyle bulunur. 

 

x cmA B

I. Şekil

x cmA B

II. Şekil

8 cm

15 cm

 Yukarıda I. Şekil’de yarıçapı 8 cm, II. Şekil’de de yarıçapı 15 cm olan iki tekerleğin aynı [AB] yolunda yuvarlan-
maya hazır halleri gösterilmiştir.

 İki tekerlek de tam tur dönüşler yaparak A noktasından B noktasına ulaştığına göre, A ile B noktaları ara-
sı mesafe aşağıdakilerden hangisi olabilir? (r yerine 3 alınız.)

A) 480 cm B) 540 cm C) 720 cm D) 900 cm

3. Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyacı olan çocuklar için kışlık bot toplanmaktadır. Ankara’nın 10 fark-
lı ilçesinden (22 · 33 · 5)er çift 35 numara, 14 farklı ilçesinden (22 · 34 · 7)şer çift 36 numara bot toplanmıştır. 

 Kampanyada toplanan botlar, her kolide sadece aynı numara botlar olacak şekilde paketlenecektir.

 Buna göre, her kolide en fazla kaç çift bot olabilir?

A) 108 B) 216 C) 270 D) 540
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EBOB – EKOK

5. Bir bakkal 110 kg’lik bir çuval unu 5 ve 8 kg’lik po-
şetlere koyarak paketliyor. 

 5 ve 8 kg’lik paketlerin ağırlıkları toplamı birbiri-
ne eşit olduğuna göre çuvalda en az kaç kg un 
kalmıştır?

A) 50 B) 49 C) 30 D) 20

6. İki basamaklı iki farklı sayının EBOB’u en fazla 
kaçtır?

A) 99 B) 50 C) 49 D) 33

7. Uzunluğu 2 metreden fazla olan bir telin tamamıy-
la, yalnızca kenar uzunluğu tam sayı olan eşkenar 
üçgen ya da kare oluşturuluyor. 

 Bu iş için kullanılan telin uzunluğu en az kaç 
cm’dir?

A) 204 B) 208 C) 216 D) 240

8. 
Sütun

↑

15

A B 40 → Satır

18

 Yukarıdaki şekildeki A sayısı, sütunda kendisinin 
dışındaki sayıların EKOK’u; B sayısı da satırda 
kendisinin dışındaki sayıların EBOB’udur.

 Buna göre A + B kaçtır?

A) 100 B) 200 C) 240 D) 300

9. 63 ve 87 litrelik zeytinyağlarını birbirine karıştırma-
dan eşit hacimli kaplara koyulduğunda, her defa-
sında geriye 3 litre zeytinyağı kalmaktadır. 

 Bu iş için hacmi litre cinsinden tam sayı olan, 
hacimleri farklı kaç kap kullanılabilir?

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

4. Tablo: Ağaç türleri ve dikimleri hakkında bazı bilgiler

 Ağaç Cinsi İki Ağaç Arasındaki Mesafe Ortalama  Ağaç Boyu

Çam (6 – 12) metre 12 metre

Söğüt (3 – 7) metre 12 metre

Kavak (2 – 6) metre 15 metre

Dut (6 – 9) metre 12 metre

 Tahir Amca kısa kenarı 64 metre ve uzun kenarı 92 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlasının çevresine eşit 
aralıklarla en az sayıda ağaç dikmek istiyor. Tarlasının çevresine dikeceği ağacı yukarıdaki tabloda kriterlere gö-
re belirleyen Tahir Amca dikmek istediği ağacın en fazla ortalama 12 metre boyuna ulaşmasını istiyor.

 Buna göre Tahir Amca tarlasının etrafına eşit aralıklarla köşelere de ağaç dikmek şartıyla en az sayıda 
ağaç dikmek için tabloda verilen ağaç türlerinden hangisini seçmelidir?

A) Çam B) Söğüt C) Kavak D) Dut
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 1. 1. 

Sütun

2. 

Sütun

3. 

Sütun

4. 

Sütun

1. Satır → 16

2. Satır → 30

3. Satır → 12

4. Satır → 63

↓

6

↓

54

↓

32

↓

35

 2’den 9’a kadar doğal sayılar (2 ve 9 dâhil) yukarıdaki tablonun her satır ve sütununa sadece iki sayı gelecek şe-
kilde yazılıyor. Her satır ve sütunda bulunan sayıların çarpımı ok ile karşılarına yazılmıştır.

 3. satır ve 2. sütunda bulunan sayıların toplamı kaçtır?

A) 22 B) 24 C) 25 D) 28

2. 8. sınıf öğrencisi olan 3 arkadaşın katıldığı bir bilgi yarışmasında;

 • Her bir doğru cevaba verilen puanlar aynı ve tam sayıdır.

 • Her bir yanlış cevap için 2 puan düşülmektedir.

 • Cevap verilmeyen soru için puan düşülmemektedir.

              Tablo: Üç Arkadaşın Sınavdan Aldıkları Puanlar

Kişiler Aykut Yasemin Halil

Puanlar 144 204 230

 Bu bilgi yarışmasında yukarıdaki tabloda verilen puanları alan Aykut, Yasemin ve Halil’in sıra ile 5, 3 ve 4 yanlışı 
çıkmıştır.

 Bu tabloya göre; Halil’in doğru cevap sayısı, Aykut’un doğru cevap sayısından en az kaç fazladır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8

TEST - 6EBOB – EKOK
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4. 

Sarı halat
16 m

Yeşil halat
24 m

 Uzunlukları 16 m ve 24 m olan iki ayrı halat eşit 
uzunlukta parçalara ayrılırsa, her bir parçanın 
uzunluğu en fazla kaç m olur?

A) 12 B) 8 C) 4 D) 2

5. İki askerden biri 5 günde bir, diğeri de 6 günde bir 
nöbet tutmaktadır.

 Buna göre askerlerin ikisi de aynı gün nöbet 
tuttuktan kaç gün sonra tekrar beraber nöbet 
tutarlar?

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

6. Bir bakkal, bir çuval şekeri 8 kg’lik veya 12 kg’lik 
poşetler hâlinde paketlediğinde birer kg şeker art-
maktadır.

 Çuvaldaki şeker miktarı 45 kg’dan fazla olduğu-
na göre, en az kaç kg’dir?

A) 47 B) 48 C) 49 D) 73

7. Yandaki tabloda bir ma-
Ürün Fiyatı

Pantolon 80 TL

Gömlek 60 TL

Ceket 144 TL

ğazadaki ürünlerin fiyat-
ları verilmiştir. Bu mağa-
zadaki ürünlerin her bi-
rinden birer tane olmak 
üzere, 3 ürün alan müş-
terilere herhangi iki farklı 
ürünün EBOB’u kadar indirim yapılıyor.

 Bu üç ürünü alan bir müşteri mağazaya kaç lira 
ödemiş olamaz?

A) 264 B) 268 C) 272 D) 276

8. Bir öğrenci aynı fiyatlı sarı, kırmızı ve mavi renkli 
kalemlerden sırasıyla 48 TL’lik, 84 TL’lik ve M TL’lik 
en az sayıda kalem almıştır.

 Mavi kalemlerin sayısı, diğer renkteki kalemle-
rin her birinin sayısından fazla olduğuna göre, 
öğrencinin mavi kalemlere ödediği fiyat en az 
kaç TL’dir?

A) 90 B) 96 C) 108 D) 120

3. Kırmızı Mavi

72 cm 104 cm

 Yukarıda uzunlukları 72 cm ve 104 cm olan kırmızı ve mavi renkte iki çubuk gösterilmiştir. Her iki çubuk uzunluk-
ları birbirine eşit olacak şekilde eş parçalara ayrılacaktır.

 Daha sonra bir kenarı bu eş parçalardan yalnız biriyle oluşturulacak biçimde iki kenarı mavi iki kenarı kırmızı renk-
te olan kare çerçeveler elde edilecektir.

 Bu şekilde en az kaç kare çerçeve elde edilir?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12
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1. 1’den başka ortak böleni olmayan sayılara ............
.................................... denir.

 Verilen bilgiyi kullanarak aşağıdaki sayı ikilile-

rinden aralarında asal olanları işaretleyiniz.

 6 ile 20    7 ile 18

 15 ile 33   175 ile 1935 

 12 ile 19   13 ile 39 

 1 ile 41    2017 ile 2018 

2. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara “D”, 
yanlış olanlara da “Y” yazınız.

1, diğer sayma sayıları ile aralarında 
asaldır.

İki farklı asal sayı her zaman araların-
da asaldır.

Çift doğal sayılar da aralarında asal ola-
bilir.

Ardışık sayılar aralarında asaldır.

Ardışık tek sayılar aralarında asaldır.

Bir asal sayı, kendisinden küçük her say-
ma sayısı ile aralarında asaldır.

İki doğal sayının aralarında asal olabil-
mesi için en az birinin asal sayı olma-
sı gerekir.

3. Asal çarpanlarına ayrılmış olarak verilen sayıla-
rın aralarında asal olup olmadıklarını belirleyi-

niz.

 a)  .

.

A

B

2 5

3 7

3 2

2 3

=

=
4

 

  b)  C

D

5

7

7

5

=

=

_

`

a

bbbb
bbbb

 c)  . .

. .

E

F

3 2 7

5 11 3

4 5 4

4 2 7

=

=
4

 ç)  . .

. .

G

H

3 5 7

7 11 13

=

=
4

4. Aşağıda verilen sayılardan 21 ile aralarında 
asal olanları daire içine alınız. 

 

14

25

8

22

10

45

48

49

15

37

81

ASAL SAYILAR - ARALARINDA ASAL SAYILAR ETKİNLİK - 3
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ASAL SAYILAR - ARALARINDA ASAL SAYILAR

5. Aşağıda verilen a ve b sayılarının aralarında 
asal olduğu bilindiğine göre a ve b sayılarını 
bulunuz.

 ● 
b
a

15
10=  ⇒ a = ………… b = …………

 

 ● 
b
a

14
35

=  ⇒ a = ………… b = …………

 

 ● 70a = 100b ⇒  a = ………… b = …………

 

 ● 15b = 90a ⇒ a = ………… b = …………

 

6. a – 2 ile b + 3  sayıları aralarında asaldır.

b
a

3
2

91
49–

+
=   olduğuna göre a.b değerini bulunuz.

7. 12 ile 4B iki basamaklı doğal sayıları araların-
da asal olduğuna göre, B rakamının alabileceği 
değerler toplamını bulunuz.

 

8. A

D

B

C

 Kenar uzunlukları tam sayı olan ABCD dikdörtge-
ninin alanı 48 cm’dir.

 Uzun ve kısa kenar uzunluklarını ifade eden sa-
yılar aralarında asal olduğuna göre bu dikdört-
genin kenar uzunluklarının alabileceği değerle-
ri bulunuz.

 

9. Toplamları 12 olan iki sayma sayısı aralarında 
asal olduğuna göre, bu sayılarının çarpımları-
nın kaç farklı değer alabileceğini bulunuz.
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1. Bilgi: 1 dışında ortak pozitif böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir.

 Sebahat Öğretmen öğrencilerine aralarında asal sayıları anlattıktan sonra uygulama yapmak için üzerinde sayı-
ların yazılı olduğu 7 adet kartı tahtaya yapıştırmıştır.

 

39 18 27

22 60 25 10

 Bu kartlardan aralarında asal olanlar birbiriyle eşleşirse kaç numaralı kart açıkta kalır?

A) 18 B) 22 C) 39 D) 60

2. İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır.

 

6 haneli şifrenizi giriniz.

 Deniz Bey tablet bilgisayarında kullandığı giriş şifresini her bölmeye rakamları yazarak oluşturuyor. Daha sonra 
bu şifreyi baştan başlayarak sayıları ikişerli gruplara ayırıyor ve üç farklı grup aralarında asal sayılar elde ediyor.

 Buna göre Deniz Bey’in tablet bilgisayarının şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1 2 2 5 4 4

1 8 4 9 2 5

A)

C)

9 3 1 4 2 1

2 1 8 6 4 9

B)

D)

TEST - 7ASAL SAYILAR – ARALARINDA ASAL SAYILAR
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ASAL SAYILAR - ARALARINDA ASAL SAYILAR

4. Bir marketteki tüm ürünlerin fiyatı TL cinsinden 
asal sayı olup 90 TL’den azdır. 

 Emre cebinde 105 TL ile bu markete girip farklı 
fiyatlarda iki ürün almıştır. Buna göre Emre’nin 
cebinde son durumda en az kaç TL kalmıştır?

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

5

zo
r 

so
ru

 Liselere giriş sınavında matematikten 20 soru, 
fen ve teknoloji dersinden 20 soru bulunup top-
lam 60 dakika sınav süresi verilmektedir. 

  Her bir soruyu en az 1 dakikada işaretleyen As-
lı tüm soruları cevaplayıp sınavda 60 dakika kal-
mıştır. Matematik sorularını cevapladığı süre ile 
fen ve teknoloji sorularını cevapladığı süre daki-
ka cinsinden tam sayı olup aralarında asaldır. 

  Buna göre Aslı matematik sorularını en fazla 
kaç dakikada çözmüştür?

A) 23 B) 37 C) 47 D) 59

6

zo
r 

so
ru

 Mevcudu 20 olan bir sınıftaki öğrenciler 1’den 
başlayarak ardışık doğal sayılarla 20’ye kadar 
numaralandırılmıştır.

  Matematik öğretmeni, öğrenci numarası diğer 
öğrencilerin numarasının tümüyle arasında asal 
olan öğrencilerle bir proje çalışma grubu kura-
caktır.

  Buna göre proje çalışma grubu kaç kişiden 
oluşmaktadır?

A) 4 B) 5 C) 8 D) 9

7. 8 kişinin ikişerli gruplara
14 21

42 28 39 45

35 8

ayrılarak oynadığı bir 
oyunda oyuncuların her 
biri yandaki karelerden bi-
rinde duracaktır. Oyunun 
amacı gruptaki eşlerin 
aralarında asal olan karelerde bulunmalarıdır.

 Aralarında asal olan karelerde olan eşler, bulun-
dukları karelerin içinde yazan sayıların toplamı ka-
dar puan alacaktır. 

 Oyunda alınacak en yüksek puanı alan Altay ve 
Melih oyun sonunda kaç puan almıştır?

A) 87 B) 84 C) 74 D) 73

3. 

18 litre

 Yukarıdaki şekilde üstte bulunan havuzdan her dakikada 1 litre su alttaki havuza akmaktadır.

 Her dakika sonunda iki havuzdaki su miktarları ve başlangıçtan itibaren kaç dakika geçtiği not edilmektedir. 10 
dakika boyunca akan suyla birlikte her iki havuzdaki su miktarları litre cinsinden aralarında asal olunca bu daki-
kalar işaretlenmiştir. 

 Buna göre işaretlenen dakikaların toplamı kaçtır?

A) 17 B) 13 C) 11 D) 7
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TEST - 8ASAL SAYILAR – ARALARINDA ASAL SAYILAR

1. Gizem ve İzel asal sayıları daha iyi anlamak için bir oyun oynamaya karar veriyorlar. Bu oyun için üzerinde dört 
farklı pozitif tam sayının yazılı olduğu kartları hazırlayarak aşağıda kuralları verilen oyunu oynuyorlar.

 • Her iki oyuncu birer kart seçer.

 • Her oyuncu rakibin seçtiği kart üzerinden bakmadan rastgele bir sayı seçer.

 • Seçtiği sayı asal olan oyuncu oyunu kazanır.

 Gizem ve İzel’in oynadığı oyunda İzel’in seçtiği kart aşağıda verilmiştir.

 

14 7

29 33

 İzel’in oyunu kazanma olasılığı ile Gizem’in oyunu kazanma olasılığı aynı olduğuna göre, Gizem’in kartı aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?

A) 

8 11

14 12

 B) 

13 43

53 64

 C) 

24 1

75 2

 D) 

21 41

92 13

2. Yukarı

↑ ↑

1 0
Düzeneğin 

gösterdiği sayı
→ 2 1 ←

3 2

↓ ↓

Aşağı

 Yukarıda birbirinden bağımsız olarak aşağı veya yukarı dönebilen iki eş çarktan oluşan bir numaratör gösterilmiş-
tir.

 Her bir çarktaki hücrelere 0’dan 9’a kadar olan rakamlar ardışık olarak yazılmıştır.

 Başlangıçtaki görünümü yukarıdaki gibi olan düzenekte iki basamaklı en büyük asal sayıyı elde etmek 
için hücrelerin toplamda en az kaç defa döndürülmesi gerekir?

A) 13 B) 12 C) 8 D) 7
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4. İki farklı asal sayının toplamı yine bir asal sayı ise 
bu asal sayıya “çifte asal sayı” denir. 

 Bu bilgiye göre 40’tan küçük kaç tane çifte asal 
sayı vardır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 10

5. 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 41, 53 asal sayıları kullanıla-

rak aşağıdaki kutuların içi doldurulacaktır.

5 A

B 31

 • Her satırdaki sayılar soldan sağa doğru art-
maktadır. 

 • Her satırda bulunan sayıların toplamı eşittir.

 Verilenlere göre A ve B yerine gelecek sayıların 
farkının en büyük asal çarpanı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 7

6. Kerem’in yaşadığı apartmanın kapısında kişilere 
özgü şifrelerle apartmana giriş yapabilen bir sis-
tem bulunmaktadır.

 Kerem’in şifresi ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmek-
tedir.

 • Şifre dört hanelidir.

 • Şifre sıfır rakamı bulunmamaktadır.

 • Şifredeki tüm rakamlar ikili ikili aralarında asal-
dır.

 Buna göre Mert’in şifresi aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

A) 149 B) 3457 C) 4567 D) 5679

7. 2 5 A B C

 Yukarıdaki kutulara soldan sağa doğru artacak şe-
kilde sayılar yazılacaktır.

 • Art arda gelen her üç kutudaki sayılar araların-
da asal olacaktır.

 Kutulara bu kurala uygun sayılar yerleştirildi-
ğinde A, B ve C yerine yazılacak sayıların top-
lamı en az kaç olur?

A) 38 B) 40 C) 41 D) 42

3. 
T.C. Kimlik No.: 3 6 1 5 4 7 3 8 4 9 2

 T.C. kimlik numarası yukarıdaki gibi olan bir üniversite öğrencisine, kimlik numarası kullanılarak okul numarası 
oluşturulacaktır. Okul numarası oluşturmak için sıra ile şu işlemler uygulanmaktadır:

 • İlk olarak; soldan sağa doğru ilk altı rakamı ikişerli gruplara ayrılıyor. Her bir gruptaki iki basamaklı sayının 
kendisi haricindeki en büyük doğal sayı çarpanı bulunup bu sayılarla soldan sağa doğru dört basamaklı bir 
sayı oluşturuluyor.

 • İkinci olarak; son 4 rakamı soldan sağa doğru ikişerli gruplara ayrılıyor. Soldaki iki basamaklı sayının asal çar-
pan sayısı bulunup en sola yazılıyor. Sağdaki iki basamaklı sayıya ise en yakın asal sayı bulunup, az önce 
bulduğumuz sayının sağına yazılarak üç basamaklı bir sayı oluşturuluyor.

 • Son olarak oluşturulan iki sayı toplanıyor.

 Buna göre bu öğrencinin okul numarası kaçtır?

A) 2172 B) 2240 C) 2342 D) 2580
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1. Aşağıda verilen üslü sayıların değerlerini bulu-
nuz.

a) 24 = ………            b)      33  = ………

 50 = ………  05  = ………

 18 = ………  81  = ………

(–3)2 = ………  –32  = ………

–(3)2 = ………  (–1)2018  = ………

(–1)2019 = ………  (–4)3  = ………

(–19)0 = ………  –190  = ………

–82 = ………  (–8)2  = ………

a sayısı 0’dan farklı bir tam sayı olmak 

üzere a
a
1n
n

– =  ya da a
a
1n
n–

=  şeklin-

de yazılabilir.

2. Verilen bilgiyi kullanarak aşağıdaki işlemleri 
üslü ifade şeklinde gösteriniz.

a) 
5
1

5
1

5
1

· ·  = ….......…… 

b) · · ·
2
1

2
1

2
1

2
1– – – –c c c cm m m m = ….......……

c) · · · ·
7
1

7
1

7
1

7
1

7
1

–  = ….......……

ç) ·
10
1

10
1

 = ….......……

d) · ·· · · ·
3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

–  = ….......……

3. Aşağıda verilen eşitliklerde harflerin yerine ya-
zılması gereken sayıları bulunuz.

  3a = 81    ise a =  ………

  2b = 128    ise b =  ………

  
25
1  = 5c    ise c =  ………

  4d = 
64
1     ise d =  ………

  5e = 
5
1
7     ise e =  ………

  
11
1

6–
 = 11f    ise f =  ………

  
10000

1  = 10x    ise x =  ………

  3–5 = y
1     ise y =  ………

  –2–5 = z
1     ise z =  ………

  m–2 = 
49
1     ise m =  ………

TAM SAYILARIN TAM SAYI KUVVETLERİ ETKİNLİK - 4
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TAM SAYILARIN TAM SAYI KUVVETLERİ TEST - 9

1. Negatif bir tam sayının çift kuvveti pozitiftir.

 a ≠ 0  ve  n  tam sayı olmak üzere  a–n = 
a

1
n

 dir.

 

–3 –2

4 2

4 –2

–1 3

A B

 Üzerlerinde tam sayıların yazılı olduğu eşit büyüklükte toplar bulunan A torbasından Selim ve B torbasından Mu-
rat sırasıyla birer top çekiyor. 

 A torbasından çekilen top üslü ifadenin tabanı, B torbasından çekilen top da üs olacak şekilde çekilen toplarla 
oluşturulan üslü ifadelerin değeri hesaplanıyor.

 Selim’in çektiği toplar –3 ve 2, Murat’ın çektiği toplar 4 ve –1 ise çekilen toplarla oluşturulan değerlerin 
toplamı kaçtır?

A) 5  B) 4
37

 C) 16 D) 
2

163

2. I

4–3 saat 5–1 saat

IIIII

3–2 saat 2–4 saat

IV

 Yukarıdaki otobüslerin altlarında yazılan sayılar Ankara otogarına kaç saat önce vardıklarını göstermektedir.

 Buna göre Ankara’ya ilk varan otobüs hangisidir?

A) IV B) III C) II D) I
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TAM SAYILARIN TAM SAYI KUVVETLERİ

4. 

10–2

5–2

Gezegen

I

II

III

IV

2–2

3–2

 Yukarıda verilen uyduların gezegene olan uzaklık-
ları üzerlerindeki üslü sayılar ile ifade edilmiştir.

 Buna göre kaç numaralı uydu gezegene en ya-
kındır?

A) I B) II C) III D) IV

5. Ege Bölgesi’nde bulunan 8 ilin her birinden 32 öğ-
rencinin katıldığı bir proje yarışmasında katılan her 
öğrenciye 128 TL değerinde kırtasiye seti ödül ola-
rak dağıtılmıştır.

 Buna göre dağıtılan ödüllerin toplam değeri-
ni TL türünden gösteren ifade aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 212 B) 215 C) 217 D) 218

6. 
2 3 4 5

 Yukarıda verilen 4 sayıdan iki tanesi seçilerek ab 
şeklinde bir üslü sayı yazılıyor.

 Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisine 
eşit olamaz?

A) 8 B) 48 C) 81 D) 125

7. 

Başlangıç 1. Adım 2. Adım

 Yukarıdaki şekilde oluşturulan örüntünün 1. adı-
mındaki boyalı alan başlangıç adımında verilen üç-

genin alanının 
4
1

 ü olup örüntü önceki adıma göre 

bu şekilde devam etmektedir.

 Buna göre 3. adımdaki boyalı alan başlangıç 
adımının kaçta kaçıdır?

A) 2 5–  B) 4–3 C) 4–4 D) 4–5

3. 

1. adım 2. adım 3. adım

 Yukarıda verilen örüntü modelinin 1. adımındaki pembe bölgenin alanı 1 cm2 dir.

 Buna göre yukarıdaki gibi devam eden örüntünün 5. adımında oluşan en küçük pembe karesel bölgenin 
alanı kaç cm2 dir?

A) 
4
1 3

c m  B) 
4
1 4

c m  C) 
4
1 5

c m  D) 
4
1 6

c m

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



36

1

Ü
N

İT
E

1. 
(am)n = am.n

 Yukarıda verilen eşitlikten yararlanarak aşağıdaki 
ifadelerin eşit oldukları üslü ifadeleri yazınız.

a)  (25)4 = ……… ç) (32)–4 = ………

b)  (5–2)–3 = ……… d) [(–2)5]–2 = ………

c)  [(73)2]1 = ……… e) [(198)0]25 = ………

2. Aşağıda verilen eşitliklerin doğru olabilmesi 
için harflerin yerine gelmesi gereken sayıları 
bulunuz.

★ 47 = 2a ise a = ?

★ 5c – 2 = 1254 ise c = ?

★ 324 = 9x = 27y ise x = ? y = ?

★ 
8
1

2a
6

=  ise a = ?

3. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.

★  25.23 = …….............................…

★  34.3–1 = …….............................…

★  114.113.11–2 = …….............................…

★  2–5.2–4.23 = …….............................…

★  (–5)4.(–3)4 = …….............................…

★  5–2.(–3)–2 = …….............................…

İPUCU: Hem tabanlar hem de kuvvetler farklı ise 
çarpma işleminin yapılabilmesi için taban ya da kuv-
vetlerin eşitlenmesi gerekir.

4. Örnek: 27.45 = 27.(22)5 = 27.210 = 27 + 10 = 217

★  27–5. 814 = ……........................

★  8–2. 47 = ……........................

★  1010. 1005 . 1000–4 = ……........................

★  .32
8
13
2

–  = ……........................

5. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız.

★  38 : 36 = ……......................................…

★  210 : 215 = ……......................................…

★  7–2 : 7–5 = ……......................................…

★  
13
13

10

7

 = ……......................................… 

★  
3
3

4

6

–

–

 = ……......................................… 

★  
6
30

7

7

= = ……......................................…

★  18–10 : 9–10 = ……......................................…

★  
11
11

4–  = ……......................................…

★  
2
4
11

15

 = ……......................................…

★  
32
16

2

4

 = ……......................................…

6. 1254 TL parayı 25 kişiye eşit olarak paylaştırır-
sak kişi başı kaç TL düşer? ...............................

7. Saatte 43 km hızla 82 saat yolculuk yapan bir 
gemi toplamda kaç km yol almıştır? ...................

8. 28 tane cevizinin yarısını kardeşine veren 
Ahmet’in kaç cevizi kalmıştır? ..............................

9. 420 sayısının yarısı kaçtır? ..................................

10. 820 sayısının %25’i kaçtır? ..................................

11. 814 kişinin yaşadığı bir ülkede kişi başı 27 TL 
vergi alındığında kaç TL vergi toplanmış olur?

ETKİNLİK - 5ÜSLÜ İFADELERLE İŞLEMLER
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TEST - 10ÜSLÜ İFADELERLE İŞLEMLER

1. 

a b

ba

SONUÇ

 Yukarıdaki şemada sağdaki kutuda bulunan sayı taban, soldaki kutuda bulunan sayı üs alınarak ortadaki kutuya 
yazılıyor. Ortadaki kutunun da (–1). kuvveti sonuç kutusundaki sayıyı veriyor.

 

SONUÇ

–2 3

 Buna göre, yukarıdaki şemada sonuç kutusunun içine yazılması gereken sayı kaçtır?

A) –8 B) 
8
1−  C) 

9
1

 D) 9

2. m, n birer tam sayı  ve  a ≠ 0  olmak üzere  am · an = am+n,  
a
a
n

m
 = am – n,  (am)n = am · n dir.

 

 Laboratuvar ortamında bir kültür ortamına bırakılan bakteri sayısı her gün 4 katına çıkmaktadır.

 Başlangıçta 42 tane bakteri bulunan kültür ortamında 10. günün sonunda oluşan bakterilerin yarısı başka 
bir ortama aktarıldığında geriye kaç tane bakteri kalır?

A) 311 B) 212 C) 221 D) 223
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ÜSLÜ İFADELERLE İŞLEMLER

4. 
( )49

1
7a

1–
=  eşitliğinde a yerine aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir?

A) –2 B) 
2
1

–  C) 1 D) 2

5. Bir okulda toplanan 25 ton atık kâğıt geri dönüşü-
me gönderilerek 44 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. 

 Buna göre 1 ton atık kâğıt ile kaç ağaç kesil-
mekten kurtarılabilir?

A) 2 B) 4 C) 8 D) 16

6. ( )
5
1

3 5· · –
6

4 6
c m  çarpımının sonucu kaçtır?

A) 33· 5 B) 81 

C) 34 · 56 D) 34 · 512

7. 

 Yukarıdaki çubuk şekerin uzunluğu 3 · 82 br’dir.

 Bu şeker eşit uzunlukta şeker alacak 12 kişi-
ye paylaştırılırsa her bir kişinin alacağı şekerin 
uzunluğu kaç br olur?

A) 25 B) 24 C) 23 D) 22

8. 26 metre yükseklikten atılan bir top her seferinde 
bir önceki yüksekliğinin 4–1 i kadar yükselebilmek-
tedir.

 Buna göre, top 2. defa yere değdiğinde toplam 
kaç metre yol almış olur?

A) 64 B) 80 C) 96 D) 104

9. ...

...

a

b

3 3 3 3

27 27 27 27

· ·
tan

tan

e

e

9

9

=

= + + + +

1 2 344444 44444

1 2 3444444444444 444444444444

 olduğuna göre, a · b çarpımı kaçtır?

A) 314 B) 315 C) 328 D) 330

3. 

55 cm

252 cm

6253 cm

(5–1)–6 cm

 Yukarıda verilen üçgenin yüksekliği 252 cm, taban uzunluğu 55 cm; dikdörtgenin kenar uzunlukları ise 6253 cm 

ile 5 1 6– –^ h cm’dir.

 Buna göre,

 I. Üçgenin alanı dikdörtgenin alanından küçüktür.

 II. Dikdörtgenin kısa kenarı 1’den küçüktür.

 III. Dikdörtgenin alanı üçgenin alanının 2.59 katıdır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
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ÜSLÜ İFADELERLE İŞLEMLER TEST - 11

1. m, n birer tam sayı a ≠ 0 olmak üzere (am)n = am . n,   am · an = am + n  ve  
a
a
n

m
 = am – n dir.

 273 cm

94 cm

9 cm

9 cm

 Kenar uzunlukları 94 cm  ve  273 cm  olan dikdörtgen şeklindeki bir metal levha kenar uzunluğu 9 cm olan eş ka-
re plakalar şeklinde kesilecektir.

 Buna göre kesim işleminden sonra oluşacak eş kare plaka sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 311 B) 312 C) 313 D) 314

2. m ve n tam sayı a ≠ 0 olmak üzere am · an = am + n  dir.

93

37 35

273 81

 Yukarıda verilen tablodaki sayılar alt alta, yan yana ve çapraz olarak çarpıldığında bulunan her sonuç üçünün çar-
pımı birbirine eşittir.

 Aşağıdaki sayılardan hangisi tablodaki boş kutucuklardan birisine yazılamaz?

A) 31 B) 27 C) 81 D) 94
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4. 

tane

7 7 7 7

21

...10 10 10 10· ·
1 2 344444444444 44444444444

 çarpımının sonucu kaç basamaklı bir sayıdır?

A) 28 B) 147 C) 148 D) 294

5. Yarılanma süresi, bir maddenin başlangıç miktarı-
nın yarıya düşmesi için gereken süredir. Bir A ele-
mentinin başlangıç ağırlığı 24 gram ve yarılanma 
süresi 1 gündür.

 Buna göre A elementinin 4. günde ağırlığı kaç 
gramdır?

A) 0,25 B) 0,5 C) 1 D) 2

6. 210 tane bilye, her biri 26 tane bilye alabilen kava-
nozlara paylaştırılacaktır.

 Buna göre bu işlem için kaç kavanoza ihtiyaç 
vardır?

A) 26 B) 25 C) 24 D) 23 

7. 
( ) ( )

( ) ( )
A

6 6 6 6

3 3 3 3

– · – · ·

· · – · –
5 3 8 4

4 2 8 6
=

 eşitliğindeki A kaçtır?

A) 6–20 B) 2–20 C) 220 D) 620

8. 5a = Y olduğuna göre,

 5a–2 ifadesinin Y cinsinden değeri nedir?

A) 2 · Y B) 
5
Y

 C) 
25
Y

 D) 25 · Y

9. 78 : 7a = 7–3

 olduğuna göre a kaçtır?

A) 11 B) 5 C) –5 D) –11

10. –8–3 sayısının 4–4 sayısına bölümü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) 2 B) 1 C) 
2
1

 D) 
2
1

–

11. 
6 3

9 18

·

·
3 9

4 3

 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9 B) 3 C) 
3
1

 D) 
9
1

3

zo
r 

so
ru

 

2. Seviye

1. Seviye

Başlangıç

 Bir motosiklet oyunundaki yollar yukarıdaki gibi her seviyede ikiye ayrılarak devam etmektedir.

 Oyunu oluşturan yazılımcının 10. seviyede oyuna eklediği yol sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisine 
eşittir?

A) 2–10 B) 2–9 C) 29 D) (–2)10

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



41

1

Ü
N

İT
E

M
A

T
E

M
A

T
İK

TEST - 12ÜSLÜ İFADELERLE İŞLEMLER

1. m, n tam sayı a ≠ 0  olmak üzere  am · an = am + n,  (am)n = am.n dir.

 1. Adım 2. Adım 3. Adım

 Kare şeklindeki bir kâğıt dört eş parçaya bölünüp her defasında bu parçalardan biri boyanıyor. 

 Bu işlem devam ettirildiğinde 8. adımda boyanan karenin bir kenarı 8–1 cm ise başlangıçtaki karenin ala-
nı kaç cm2 dir?

A) 28 B) 210 C) 212 D) 214

2. m, n birer tam sayı a ≠ 0 olmak üzere am · an = am + n,  
a
a
n

m
 = am–n dir.

 
4–2 8–216–3 32426

 Alper ve Mehmet üzerine üslü ifadelerin yazılı olduğu kartlardan ikişer tane seçiyor.

 Alper, seçilen sayıların oranı en büyük olacak şekilde, Mehmet ise seçilen sayıların çarpımı en küçük olacak şe-
kilde seçim yapıyor.

 Yapılan işlemler sonucunda Alper’in bulduğu sayı Mehmet’in bulduğu sayının kaç katıdır?

A) 232 B) 242 C) 250 D) 262
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4. Bir su deposundaki 420 litrelik suyun yarısı kul-
lanılırsa geriye kaç litre su kalır?

A) 219 B) 220 C) 238 D) 239

5. 
5 2

25 4

·

·
6 2

8 6

 

 işleminin sonucunda çıkan sayı kaç basamak-
lıdır?

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

6. 4,05 · 1012

 sayısı kaç basamaklıdır?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

7. 

1
. k

at

2
. k

at
3

. k
at

4
. k

at
5

. k
at

6
. k

at
7

. k
at

 Şekildeki 7 katlı antik tiyotronun her katındaki kol-
tuk sayısı, bir alttakinin 3 katıdır.

 En alttaki koltuk sayısı 34 olduğuna göre 7. kat-
taki koltuk sayısı kaçtır?

A) 7 · 34 B) 18 · 34 C) 310 D) 328

8. 5n–2 = 125

 2n · 3n · n5 = A

 olduğuna göre, A sayısı kaçtır?

A) 
30
1

 B) 103 C) 303 D) 305

9. 2–3 + 2–4 = x

 olduğuna göre 42 üslü sayısının x cinsinden 
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
x
3

 B) 
x
4

 C) 
x
3

 D) 
x
4

10. 10 gün süren bir su kesintisinde, bir sitenin görev-
lisi, her gün su deposundaki suyun yarısı kullanıl-
dığı anda deponun vanasını kapatmıştır.

 10. günün sonunda, deponun kaçta kaçı dolu 
olarak kalır?

A) 2–10 B) 2–5 C) 25 D) 210

11. 63x+15 = 1

 3y = 
3
1

 eşitliklerine göre x – y farkı kaçtır?

A) –6 B) –4 C) –1 D) 4

3

zo
r 

so
ru

 

 Yukarıdaki görselde Bilge ve Ahmet’in her yıl yılbaşına yakın bir zamanda süsledikleri çam ağaçları gösterilmiş-
tir. Bilge ve Ahmet’in süsledikleri ağaçların sırasıyla 103 ve 22 adet dalı bulunmaktadır. Ağaçların bu dallarının her 
birine Bilge ve Ahmet sırasıyla 27 ve 26 adet yılbaşı süsü asmıştır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi Bilge’nin ağacında süslerken kullandığı süs sayısının, Ahmet’in ağa-
cında süslerken kullandığı süs sayısının kaç katı olduğunu gösterir.

A) 23 B) 53 C) 22 · 53 D) 23 · 52

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



43

1

Ü
N

İT
E

M
A

T
E

M
A

T
İK

1. Aşağıda verilen sayıları 10’un tam sayı kuvvet-
lerini kullanarak çözümleyiniz.

◆ 8,56 = …………......….......……………

◆ 10,8 = …………......….......……………

◆ 25,06 = …………......….......……………

◆ 4,008 = …………......….......……………

◆ 102,102 = …………......….......……………

◆ 3000,003 = …………......….......……………

2. Aşağıda çözümlenmiş hâli verilen sayıları yazı-
nız.

★ 5.102 + 7.100 + 8.10–1 = ..........…

★ 3.103 + 8.10 + 9 + 7.10–2 = ..........…

★ 4.102 + 4.10–2 = ..........…

★ 5.101 + 7.10–3 + 2.10–2 + 5.10–1 = ..........…

★ 104 + 102 + 10–1 + 10–3 = ..........…

★ 7.102 = ..........…

★ 5.103 + 5.10–3 = ..........…

3. Aşağıda verilen çözümlemelerin doğru olabil-
mesi için harflerin yerine yazılması gereken sa-
yıları bulunuz.

➤ 5a,2b7 = 5.101 + 8.100 + 2.10–1 + 7.10c

 a = ........ b = ........ c = ........

➤ 7x,y07 = 7.101 + 8 + 5.10–1 + 7.10z

 x = ........ y = ........ z  = ........

➤ 4,04 = 4.10a + 4.10b

 a = ........ b = ........

➤ 200a,2c09 = 2.10b + 8.100 + 2.10–1 + 9.10d

 a = ........ b = ........ c = ........ d = ........

➤ a,bcd = 2.10–3

 a = ........ b = ........ c = ........ d = ........

➤ 71a,b5 = 7.102 + 10c + 5.10d

 a = ........ b = ........ c = ........ d = ........

ETKİNLİK - 6ONDALIK GÖSTERİMLERİ ÇÖZÜMLEME
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1. a ≠ 0 ve m ve n tam sayı olmak üzere, an . am = an + m dir.

 Aydan ve Yeliz üslü ifadeleri daha iyi anlamak için bir etkinlik yapıyor. Bu etkinlikte kullanılacak kutular ve içlerin-
de bulunan değerleri üzerlerinde yazılı olan kartlar aşağıda verilmiştir.

 

4

1. kutu 2. kutu

–1

3 –23 –2

–2 –1

–5 –2–5 –2

 • Aydan 1, kutudan iki tane kart çekip birini taban diğerini üs kabul ederek bu üslü ifadenin 1. kutudan oluştu-
rulabilecek en büyük sayı olduğunu söylüyor.

 • Yeliz 2. kutudan iki tane kart çekip birini taban diğerini üs kabul ederek bu üslü ifadenin 2. kutudan oluşturu-
labilecek en küçük pozitif sayı olduğunu söylüyor.

 Buna göre Yeliz’in ve Aydan’ın oluşturduğu üslü ifadelerin toplamının çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 6 · 101 + 4 · 100 + 4 · 10–2 B) 8 · 101 + 100 + 4 · 10–2

C) 3 . 100 + 4· 10–1 + 6 · 10–2 D) 4 · 101 + 2 · 100 + 5 · 10–2

2. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.

 Türkiye’de düzenlenen bir otomobil yarışında yarışa katılan, ülkelerin yarışı bitirme süreleri tablodaki gibidir.

      Tablo: Ülkelerin yarışmayı bitirme süreleri

Ülkeler Yarışmayı Bitirme Süresi (dk)

Japonya 128,18

Almanya

Türkiye 126,43

İngiltere 127,45

İtalya 127,88

 Almanya yarışı 2. sırada tamamladığına göre, Almanya’nın yarışı bitirme süresinin çözümlenmiş hâli aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A) 1 · 102 + 3 · 101 + 5 · 10–1 + 4 · 10–2 B) 1 · 102 + 2 · 101 + 7 · 100 + 2 · 10–1 + 5 · 10–2

C) 1 · 102 + 2 · 101 + 5 · 100 + 3 · 10–1 + 5 · 10–2 D) 1 · 102 + 2 · 101 + 7 · 100 + 5 · 10–1 + 8 · 10–2
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ONDALIK GÖSTERİMLERİ ÇÖZÜMLEME

4. Çözümlenişi,

 1 + 3 · 10–2 + 4 · 10–4

 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,304 B) 1,34

C) 1,034 D) 1,0304

5. Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi yanlıştır?

A) 6,001 = 6 + 1 · 10–3

B) 3200,101 = 3 · 103 + 2 · 102 + 1 · 10–1 + 1 · 10–3

C) 73,05 = 7 · 101 + 3 · 1 + 5 · 10–2

D) 702,002 = 7 · 102 + 2 + 2 · 10–2

6. I. 0,745 = 7 + 
10
4

100
5+

 II. 25,08 = 2 · 10 + 5 · 1 + 
10
8

 III. 3,042 = 3 + 
100
4

1000
2+

 IV. 0,076 = 
10
6

100
7+

 Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?

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

7. 45,1003 = 4 · 101 + A + 1 · 10B + C · 10D 

 çözümlenişi yukarıda verilen sayıya göre, 

 “A + B – C – D” ifadesinin değeri kaçtır?

A) –3 B) 5 C) 7 D) 11

8. 276,1589 sayısının çözümlenmesinde 10’un 
(–3). kuvvetinin katsayısı kaçtır?

A) 2 B) 8 C) 5 D) 9

9. 0,0575 sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 5 · 10–1 + 7 · 10–2 + 5 · 10–3

B) 5 · 10–3 + 7 · 10–4 + 5 · 10–5

C) 5 · 10–2 + 7 · 10–3 + 5 · 10–4

D) 5 · 10–2 + 7 · 10–1 + 5 · 100

3. Ali’nin yazdığı bir şifreleme programında sayılar aşağıdaki tabloda verilen örneklerde olduğu gibi 0 ve 1’lerden 
oluşan 4 haneli kodlara dönüştürülüyor.

Kod Sayı

0100 0 · 20 + 1 · 2–1 + 0 · 2–2 + 0 · 2–3

1001 1 · 20 + 0 · 2–1 + 0 · 2–2 + 1 · 2–3

 Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki kodların sayısal değerleri işleme alındığında sonucu tam sayı 
olan seçenek hangisidir?

A) 1010
0101

 B) 1000
1111

 C) 0001
1000

 D) 1001
1010
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ÇOK BÜYÜK VE ÇOK KÜÇÜK SAYILARIN BİLİMSEL GÖSTERİMİ ETKİNLİK - 7

n artar.

n azalır.

kayarsa

kayarsasola

sağa,(virgül)

1. Aşağıda verilen ifadelerde virgülleri istenilen 
şekilde kaydırarak yazınız.

İPUCU: Virgül yoksa sayının en sonunda ka-
bul edilir.

İPUCU: 10’un kuvveti yazılmamışsa, yanında 
100 var kabul edilir.

★ 1,49 . 1010 =
 (2 basamak sağa)

★ 2856 . 10–6 =
 (3 basamak sola)

★ 0,000576 =
 (5 ile 7’nin arasına)

★ 3,8 . 1012 =
 (4 basamak sola)

★ 2,5 . 10–8 =
 (3 basamak sağa)

★ 52091 =
 (4 basamak sola)

★ 3205 =
 (2 basamak sağa)

2. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde dol-
durunuz.

★  13,06 . 1013 = …........……. 1012

★  0,007 . 1020 = …........……. 1015

★  139,1 . 10–12 = …........……. 10–11

★  5,76 = …........……. 10–2

★  851,06 = …........……. 103

★  1,7 . 10–4 = …........……. 10–1

3. Aşağıdaki eşitliklerde harflerin yerine gelecek 
sayıları bulunuz.

★  2,85.1020 = 285.10a a = …........……

★  700.1500 = 1,05.10b b = …........……

★  0,02.1800 = c.102 c = …........……

★  1300.1300 = 0,169.10d d = …........……

★  0,007.400 = 28.10e e = …........……

4. Aşağıda verilen sayıların kaç basamaklı sayılar 
olduklarını bulunuz.

★ 104 ⇒

★ 8,5.103 ⇒

★ 0,004.1010 ⇒

★ 1256.107 ⇒

★ 1200000.10–4 ⇒
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TEST - 14ÇOK BÜYÜK VE ÇOK KÜÇÜK SAYILARIN BİLİMSEL GÖSTERİMİ

1. Küçültme oranı, harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğa bölümüne denir.

 Ankara ile Mersin arasındaki gerçek uzaklık 0,495 · 103 km’dir.

 

Mersin

Ankara

 Haritada Ankara - Mersin arası 990 · 10–2 cm olarak ölçülüyor.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi haritanın küçültme oranının bilimsel gösterimle ifadesidir?

A) 5 · 10–10 B) 2 · 10–12 C) 0,5 · 10–11  D) 0,2 · 10–13

2. a gerçek sayı 1 ≤ |a| < 10  ve  n tam sayı olmak üzere a · 10n şeklindeki gösterime bilimsel gösterim denir.

 Elektron mikroskobu incelenen canlıları veya cisimleri 2 000 000 kat büyütebilmektedir.

 

 Uzunluğu 1,55 · 10–5 metre olan bir mikroorganizmanın elektron mikroskobu altındaki uzunluğunun san-
timetre türünden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3,1 · 10–3 B) 3,1· 101 C) 3,1 · 103 D) 3,1 · 104
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3. 

Başlangıç Bitiş
7 km 6 km 700 m 200 dm

 Dört etaptan oluşan bir spor disiplininin etapları sırasıyla koşu, bisiklet, yüzme ve ağırlıkla yürümeden oluşmak-
tadır.

 Koşu etabının uzunluğu 7 km, bisiklet 6 km, yüzme 700 m ve ağırlıkla yürüme 200 dm olarak verilmiştir.

 Tüm etaplar doğrusal olarak sıralandığına göre başlangıç ve bitiş arası mesafenin km cinsinden ifadesi-
nin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7,672 · 10–1 B) 1,372 · 10–1 C) 1,372 · 101 D) 7,672 · 101

4. Bilgi: 1 gram linyit kömürü yakıldığında 3000 kalo-
ri ısı vermektedir.

 Bir fabrikada yıllık 12000 ton linyit kömürü ya-
kıldığına göre, bu yakılan linyit kömürünün top-
lam kaç kalori ısı vereceğinin bilimsel gösteri-
mi hangisidir?

A) 3,6 · 1010 B) 3,6 · 1012

C) 3,6 · 1013 D) 3,6 · 1014

5. 275 · 10–12 sayısının bilimsel gösterimi A · 10B şek-
lindedir.

 Buna göre, A + B toplamı kaçtır?

A) –11,25 B) –7,25

C) 12,75 D) 14,75

6. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2015 yılı nüfusu yaklaşık 
olarak 1,37 milyardır. 

 Her yıl ortalama 7 milyon nüfus artışına sahip 
olan bu ülkenin 2020 yılı nüfusunun bilimsel 
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,1405 · 107 B) 1,405 · 108

C) 1,45 · 108 D) 1,405 · 109

7. 

tann e

...9200 00
1 2 34444 4444

 

 sayısının bilimsel gösteriminde 10 sayısının 
kuvveti 25 olduğuna göre n kaçtır?

A) 23 B) 24 C) 25 D) 26

8. Yazıları standart büyüklükte olan bir kitaptaki, i har-
finin noktasını koymak için gerekli mürekkebin küt-
lesi 0,000000001 kg’dir.

 Buna göre kitabın bir sayfasında bulunan 200 
tane i harfinin noktasını koymak için gerekli 
mürekkebin kütlesinin gram cinsinden bilimsel 
gösterimi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 2 · 10–4   B) 2 · 10–3

C) 0,2 · 10–5   D) 0,2 · 10–8

9. Türkiye’de günde yaklaşık 70000 ton çöp atılmak-
tadır.

 Buna göre, ülkemizde 1 yılda yaklaşık kaç kg 
çöp atıldığını gösteren bilimsel gösterim kaç-
tır? (1 yıl = 365 gün)

A) 2,555 · 104 B) 2,555 · 1010

C) 0,2555 · 109 D) 2,555 · 107
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TEST - 15ÜSLÜ İFADELER (KARMA)

1. Bilgisayar verileri ifade etmek için Binary kodları kullanılır. Siz klavyenizde bir harf yazdığınızda bilgisayar bu har-
fi 0 ve 1 sayılarından oluşan bir koda dönüştürür. Bu kodda her harfin Binary kodunun değeri ile ilgili; büyük har-
fin Binary kodunun değeri, aynı harfin küçük yazımından 32 eksiktir.

 Örneğin; D harfinin Binary kodu 01000100 olup bu kodun değeri:

   0.20 + 0.21 + 1.22 + 0.23 + 0.24 + 0.25 + 1.26 + 0.27 = 68’dir.

   “d” harfinin Binary kodu = 01100100 olup bu kodun değeri 100’dür.

 Buna göre “M” harfinin Binary kodu 01001101 olduğuna göre “m” harfinin Binary kodu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 01101011 B) 01101111 C) 01110000 D) 01101101

2

zo
r 

so
ru

 Bir kargo şirketinde bir gönderimde 30 kg’dan fazla ağırlık gönderilememektedir.

0 – 14 kg 10 TL

15 – 20 kg 15 TL

21 – 30 kg 20 TL

Tablo: Ağırlıklarına göre kargo ücretleri

 Yukarıda fiyat bilgileri verilen kargo şirketine aşağıdaki tabloda verilen cisimler gönderilecektir.

Ağırlık Adet

■ → 3 kg 5

▲ → 6 kg 4

● → 8 kg 3

 Bu kargo şirketindeki bir kampanyaya göre ağırlığı aa ile ifade edilen (tabanı ve üssü aynı olan) her gönderide 5 
TL indirim yapılmaktadır.

 Bu kampanyadan yararlanan bir kişi yukarıdaki cisimlerin tamamını en az kaç TL’ye gönderir?

A) 60 B) 55 C) 40 D) 35

3
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  A ile B şehirleri arasındaki 300 km’lik bir yolda, başlangıç noktasına uzaklığı ab kilometre olan noktaların her bi-
rine, varılacak noktaya olan uzaklık levhalarla gösterilecektir.

  Başlangıç noktasına uzaklığı aynı olan ab değerinde yalnız bir levha konulacaktır.

 a ve b doğal sayıları 1’den büyüktür. A şehrinden yola çıkan bir arabanın başlangıçtan itibaren karşılaştı-
ğı 8. levhanın üzerinde yazan sayı ile son levhanın üzerinde yazan sayının toplamı kaçtır?

A) 308 B) 300 C) 275 D) 240
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5. Selçuk kendi yaptığı eşit kollu terazi ile belli nesne-
leri tartmaktadır.

 Terazinin bir kefesine sadece nesneleri, diğer kefe-
sine de sadece ağırlıkları koymaktadır.

 Elinde yeterli sayıda 30, 31, 32, 33 ve 34 gram-
lık ağırlıkları olan Selçuk 241 gram ağırlığında-
ki bir nesneyi tartmak için en az kaç tane ağır-
lık kullanmak zorundadır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

6
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r 
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ru

  1’den büyük x ve y tam sayıları için xy + yx biçi-
minde yazılabilen sayılara Leyland sayısı denir.

   Örneğin; 23 + 32 = 17 olup 17 sayısı bir Leyland 
sayısıdır. 

 Üç basamaklı birbirinden farklı iki Leyland sa-
yının toplamı en az kaçtır?

A) 277 B) 245 C) 215 D) 193

7
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  300 metrelik düz bir yarış pistine başlangıç nok-
tasına uzaklıkları metre cinsinden 3’ün pozitif tam 
sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek 
en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Bu pistte 12 
atletin yarıştığı bir engelli koşusunda, yarışmacı-
lardan biri 50 metrede, bir diğeri 100 metrede ya-
rışı bırakıyor. 

 Diğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre, 
yarış bittiğinde atletlerin her birinin üzerinden 
atladığı engel sayılarının toplamı kaçtır?

A) 57 B) 60 C) 64 D) 68

8. Her salatalık 24 parçaya bölünerek cacık yapılmak-
tadır.

Yoğurt Miktarı (g) Salatalık Parça Sayısı

100 – 150 26 adet

151 – 250 27 adet

251 – 400 28
 adet

401 – 650 29 adet

 Yukarıdaki tabloda kullanılacak yoğurt miktarı 
(gram) için kaç parça salatalık kullanılacağı veril-
miştir.

 Buna göre 8 salatalık ile yapılan bir cacıkta kaç 
gram yoğurt kullanılmış olabilir?
A) 43 B) 27 C) 63 D) 73

9. Kırtasiyeden 7,5 TL’ye kalem ve 5,25 TL’ye defter 
alan Hakan 20 TL verip parasının üstünü alıyor.

 Aldığı para üstü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8.100 + 7.10–1 + 5.10–2

B) 6.10–2 + 5.10–3

C) 7.101 + 2.10–1 + 5.10–2

D) 7.100 + 2.10–1 + 5.10–2

10. Bir kavanoz toplam 32.106 adet bakteri ile tam dol-
maktadır. Kavanozdaki bakteri sayısı her bir daki-
ka sonunda 4 katına çıkmaktadır.

 3 dakika sonunda bir miktar bakteri ile tam ola-
rak dolan kavanoza başlangıçta bırakılan bak-
teri sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 5.107 B) 2.106 C) 5.105 D) 4.105

4
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28 mm
en

(sayfa)

521 mm
(Kapak tasarım)

Sırt kalınlığı

boy

 Bir matbaada basılacak bir kitap için;

 • Sayfa eni 28 mm’dir.

 • Sırt kalınlığı, kitap dikişli olacaksa kalınlık ekstradan 1 mm artmaktadır.

 • Normal kâğıdın yüksekliği 2–2 mm, kuşe kâğıdın yüksekliği de 2–3 mm’dir.

 Kapak tasarımı yukarıdaki gibi olan kuşe kâğıda dikişli olarak basılacak kitap kaç sayfalıktır?

A) 64 B) 128 C) 256 D) 324
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1ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1. 1

2

24

25

 Müge yukarıda gösterilen 5 x 5 boyutlarındaki kartonun üzerine belirtilen yönde 1’den 25’e kadar doğal sayıları 
sırasıyla yazdıktan sonra önce 3’ün sonra 7’nin tam katlarını maviye boyuyor.

 Buna göre, kartonun boyandıktan sonraki boya görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)   B)   C)   D)  

2. Aşağıda çemberler içinde verilen sayılar birbirlerinden farklı pozitif tam sayılardır. Birbirlerine bağlı olan çember-
lerden altta bulunan çemberde yazan sayı üsttekilerde yazan sayıların bir tam sayı katıdır.

3

6 9

36

 Örneğin, yukarıdaki diyagramda 6 ve 9 sayıları 3’ün katı, 36 ise 6 ve 9 sayılarının tam sayı katıdır.

 

1

2 3

AB

C

 Buna göre yukarıdaki diyagramda A + B = 16 ise A · B · C çarpımı en az kaç olur?

A) 1845 B) 1280 C) 1152 D) 1800
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 1

3. Aşağıdakilerden hangisinin pozitif tam sayı 
çarpan sayısı en fazladır?

A) 35 B) 36 C) 42 D) 44

4. Bir grupta bulunan çocukların her birine 5’ten fazla 
olacak şekilde eşit sayıda kalem dağıtılıyor. 

 Bu gruptaki çocukların sayısının 7’den fazla ol-
duğu bilindiğine göre, dağıtılan kalem sayısı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 44 B) 48 C) 57 D) 65

5. 260 sayısının kaç tane asal böleni vardır?

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

6. a = 2,  b = 3 ve  c = 5  ise 

 360 sayısının a, b ve c türünden eşiti aşağıdaki-
lerden  hangisidir?

A) a2b2c B) a3b2c

C) a2bc2 D) a3b2c2

7. 

3

M L

2

90

K

 Yukarıda verilen çarpan ağacına göre 

 “K + L + M” işleminin sonucu kaçtır?

A) 53 B) 48 C) 42 D) 36

8. 8A iki basamaklı bir sayıdır.

 8A sayısı ile 24 sayısı aralarında asal olduğuna 
göre A yerine yazılamayacak kaç rakam vardır?

A) 9 B) 7 C) 6 D) 3

9. K = 25.3.52.7

 L = 23.32.52 

 Yukarıda verilen K ve L sayılarının EBOB’u aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) 23.3.52.7 B) 23.3.52

C) 25.32.52.7 D) 25.32.52

10. Yanda verilen çarpan                        KA 2

LB 2

MB 3

M

N

C

I

I

5

7

 algoritmasına göre;

 EKOK(A, K) – [A + K + EBOB(A, K)]

 işleminin sonucu kaçtır?

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

11. LGS 2 0 1 9

 Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı 

şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözüm-

lenmesi denir. Uçakla seyahat eden bir yolcu, küt-

lesi 8 kg’dan az olan valizini kabine alabilmektedir.

 Aycan’ın valizinin kütlesi 9,08 kg’dır. Bu valizdeki 

bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşa-

ğıdaki tabloda verilmiştir.

 Tablo: Valizdeki Eşyalardan Bazılarının 

        Kütleleri

Eşya Kütlesi (kg)

Ayakkabı 9.10–1 + 8.10–2

Kitap 1.100 + 1.10–1

Mont 9.10–1 + 5.10–3

Tablet 1.100 + 9.10–3

 Aycan, valizinden bu dört eşyadan hangisini çı-

karırsa valizini kabine alabilir?

A) Tablet B) Ayakkabı C) Kitap D) Mont
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12. a ≠ 0, m ve n birer tam sayı olmak üzere (an)m = an · m dir. 

 x bir doğal sayı olamak üzere x  ve x  sembollerinin değerinin bulunuşu aşağıda tanımlanmıştır.

 x  sembolünün değeri x sayısı asal çarpanlarına ayrılmış şekilde yazıldığında üslerin çarpımıdır.

 x  sembolünün değeri x sayısı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıldığında üslerin toplamıdır.

 Örneğin; 24 = 23 · 31 dir.

   24  = 3 · 1 = 3’tür.    24   = 3 + 1 = 4’tür.

 Buna göre 36  + 72  işleminin sonucu kaçtır?

A) 15 B) 12 C) 10 D) 9

13. Prizmanın hacmi; taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

 m, n birer tam sayı ve  a ≠ 0 olmak üzere am · an = am + n,  
a
a
n

m
 = am – n dir.

 3 cm

33 cm

32 cm

 Ayrıtları 3 cm, 33 cm ve 32 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki metal plakalar üst üste konularak yeni bir 
dikdörtgenler pirizması oluşturulmuştur.

 

 Oluşan yeni pirizmanın hacmi 312 cm3 olduğuna göre, dikdörtgenler prizması oluşturulurken kaç adet me-
tal plaka kullanılmıştır?

A) 37 B) 36 C) 35 D) 34 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 1
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14. Her birinin hacmi en fazla 0,6.103 mL su alabilen 
eş kapların içindeki su miktarları aşağıda verilmiş-
tir.

 

0,045.104 
mL

0,04.103 
mL

0,0002.106 
mL

1 2

120000.10–4 
mL

5000.10–2 
mL

4 5

3

 1 nolu kaptaki su kaç numaralı kaba boşaltıldı-
ğında kaptaki su taşar?

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

15. İki teneke kutu 36 ve 48 litrelik iki farklı yağ ile do-
ludur. Kutulardaki yağlar eşit miktarlarda ve birbiri-
ne karıştırılmadan şişelenecektir.

 Bu iş için en az kaç şişe gereklidir?

A) 6 B) 7 C) 10 D) 12

16. Üç çalar saatten birincisi 15 dakikada bir, ikincisi 
20 dakika da bir ve üçüncüsü 25 dakikada bir çal-
maktadır.

 İlk kez üçü birlikte 15.20’de çaldığına göre ikin-
ci kez saat kaçta birlikte çalarlar?

A) 20.20 B) 19.20 C) 18.20 D) 17.20

17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 99 100

 Ebrar 1’den 100’e kadar numaralandırdığı kutucuk-
lardan 6’nın katı olanları boyuyor.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 99 100

 Efsun 1’den 100’e kadar numarlandırdığı kutucuk-
lardan 8’in katı olanları boyuyor.

 Buna göre kutucuklardan kaç tanesi iki çocuk 
tarafından da boyanmıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6
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 Kişiler
1 saatte çözdükleri 

soru sayısı

Senem 30

Salih 48

Sude 80

 Yukarıdaki tabloda üç arkadaşın 1 saatte çözdük-
leri soru sayısı verilmiştir.

 Bu üç arkadaşın her birinin en az 1 saat çalıştı-
ğı ve aynı sayıda soru çözdüğü bir günde Salih 
en az kaç saat soru çözmüştür?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8

19. 28.34 tane pirinç, 12 bölmeli bir kutunun her bölme-

sine eşit sayıda konuluyor.

 Bir bölmeye konulan pirinç tanesi aşağıda veri-
len ifadelerden hangisine eşittir?

A) 122 B) 123 C) 124 D) 125

20
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  İnşaat malzemeleri satan bir mağazada bulunan 
tartı her 1 kg’si 5.10–2 kg eksik tartmaktadır. Bu 
mağazada 1 ton demir 3000 TL’den satılmaktadır. 

 Gerçek ağırlığı 4 ton olan demir satan bu ma-
ğazanın yaptığı zararı ifade eden sayının bilim-

sel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6.102 B) 2.104 C) 6.105 D) 8.103

21. 1 litrelik sıvı fabrika atığı 8 m2 lik tarım arazisi-
ni kirletmektedir. 84 litrelik sıvı fabrika atığı kaç 
m2 lik tarım arazisini kirletir?

A) 215 B) 214 C) 643 D) 83
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 1

22. Yalnızca 3 ve
3’ün katlarında durur.

Yalnızca 4 ve
4’ün katlarında durur.

 Yukarıdaki resimde 28 katlı bir apartmandaki asansörler ve duracakları katlar verilmiştir.

 Bu apartmanın farklı katlarında oturan Özlem ve Özge her iki asansörlerde evlerine çıkabilmektedir.

 Özlem ve Özge aynı asansöre giriş kattan birlikte binmiş ve her biri kendi oturduğu katın düğmesine basmıştır. 

 Asansör önce Özge’nin oturduğu katta durduğuna göre, Özlem kaçıncı katta oturmaktadır?

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24

23
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Malzeme Aynı anda yapılan tost sayısı Süre aralığı (dakika)

Kaşarlı tost 4 adet 22 – 23

Sucuklu tost 2 adet 23 – 24

 Yukarıdaki tabloda bir tost makinesinde aynı anda yapılabilecek kaşarlı tost ve sucuklu tostların sayısı ve yapıl-
ma süreleri verilmiştir.

 Kaşarlı tost her zaman 4, sucuklu tost her zaman 2 adet olacak şekilde makineye atılmaktadır. 

 Bu tostçu 45 adet kaşarlı tost yaptığı sürede hiç ara vermemek şartıyla en az kaç adet sucuklu tost yapar?

A) 27 B) 29 C) 210 D) 212
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2 5 A B

 Yukarıdaki kutulara soldan sağa doğru artacak şekilde sayılar yazılacaktır.

 • Art arda gelen her üç kutudaki sayılar aralarında asaldır. 

 • Bu kutuların içerisine en fazla iki basamaklı sayılar yazılacaktır.

 Bu kurala göre sayılar kutulara yerleştirildiğinde A ve B yerine yazılabilecek sayıların toplamı en fazla kaç-
tır?

A) 193 B) 187 C) 185 D) 180
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32 m2 40 m2

34 m2

30 m2 54 m2

 Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki arazi yine dik-
dörtgen şeklindeki parsellere ayrılıyor.

 Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunluk-
ları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna 
göre verilmeyen parsellerin alanları toplamı en 
az kaç m2 dir?

A) 54 B) 60 C) 72 D) 82

26. 

Ahmet Hakan Selim Burak

 Dört arkadaş doğrusal olarak yukarıdaki sırayla 

eşit aralıklarla dizilmiştir. Hakan ile Burak arasın-
daki mesafe 0,006.10–1 km’dir. 

 Ahmet ile Burak arasındaki mesafeyi kilometre 
cinsinden ifade eden sayının bilimsel gösterimi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9.102 B) 9.10–4

C) 3.102 D) 3.10–2

27. 
.

81

27 9
4

5 2
 işleminin sonucu aşağıdakilerden han-

gisine eşittir?

A) 9 B) 27 C) 81 D) 243

28. Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı her gün bir 
önceki günün 100 katına çıkıyor.

 2. günün sonunda kültürde 2700 bakteri oldu-
ğuna göre 5. günün sonundaki bakteri sayısı-
nın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) 2,7.1010 B) 2,7.1011

C) 27.108 D) 2,7.109

29. 9 tane 9’un çarpımının 81 tane 9’un toplamına 
oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 318 B) 312 C) 3–12 D) 3–18

30. Çözümlenmiş biçimi 7.103 + 101 + 3.10–1 + 10–3 

olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) 7010,301 B) 7000,300

C) 701,300 D) 701,301

31. 

  ■ = 44 gram       ▲ = 2x gram

 Şekildeki eşit kollu terazi dengededir.

 Buna göre x kaçtır?

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

32. 2 cm

4 cm

8 cm

 Her birinden yeterli sayıda bulunan yukarıda uzun-
lukları verilen çubuklardan en az birer tane kullanı-
larak karesel bir çerçeve yapılacaktır.

 Çubuklar bükülmeden ve parçalanmadan uç 
uca eklenerek alanı 28 cm2 olan karesel çerçe-
veyi oluşturmak için en az tane kaç çubuk kul-
lanılır?

A) 7 B) 9 C) 10 D) 12
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MEVSİMLER VE İKLİM 1. ÜNİTE

♦ Dünya’mızın kendi ekseni etrafında dönmesi, gece ile gündüz arasın-
da sıcaklık farkının meydana gelmesine sebep olur.

♦ Dünya’nın ekseninin 23° - 27 dk’lık eğik olmasından ve bu şe-
kilde Güneş’in etrafında dolanmasından dolayı güneş ışın-
ları Dünya’nın bazı bölgelerine dik bazı bölgelerine eğik ge-
lir. Güneş ışınlarının dik geldiği bölgelerde yüzeye düşen ener-
ji miktarı eğik geldiği bölgelere göre daha fazla olur. Bu durum 
Dünya’da yıl içerisinde farklı mevsimler görülmesine neden olur.

G
Ü
N
E
Ş

Kuzey Yarım
Küre (Yaz)

Kuzey Yarım
Küre (Kış)

Güney Yarım Küre
(İlkbahar)
(Gece - gündüz eşitliği)
                Ekinoks

Kuzey Yarım Küre
(İlkbahar)

Güney Yarımküre
(Sonbahar)
(Gece - gündüz eşitliği)
               Ekinoks

Kuzey Yarımküre
(Sonbahar)

21 Haziran

(Gün dönümü)
21 Aralık

(Gün dönümü)

Güney Yarım
Küre (Kış)

Güney Yarım
Küre (Yaz)23 Eylül

21 Mart

Kuzey kutup

Güney kutup

Hava Olayı İklim

Belirli bir bölgede etkilidir. Geniş bir bölgede etkilidir.

Kısa süre etkilidir. Uzun süre etkilidir.

Değişkendir. Daha az değişkendir.

Meteorologlarca belirlenir. İklim bilimcilerce (klimatologlarca) belirlenir.

Meteoroloji biliminin konusudur. Klimatoloji biliminin konusudur.

• 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Bu günden sonra gündüzler kı-
salmaya geceler uzamaya başlar.

• 21 Aralıkta Kuzey Yarım Kürede’de en uzun gece en kısa gündüz yaşanır. Bu günden sonra gündüzler uza-
maya geceler kısalmaya başlar. 

• Ekvatorda yılın her günü gece ve gündüz süreleri eşittir.

• 21 Haziran ve 21 Aralık gün dönümü tarihleridir.

• 21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks (Gece - gündüz eşitliği) tarihleridir.
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1. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri gece - gündüz eşitliği ile 

gün dönümü tarihleri aşağıdaki şema üzerinde verilmiştir.

 Bu şemada boş bırakılan yerlere istenilen mevsimleri yazınız.

 

23 Eylül

21 Mart

21 Aralık21 Haziran

Kuzey Yarım Kürede : ....................

Güney Yarım Kürede : .................... yaşanır.

Kuzey Yarım Kürede : ..........................

Güney Yarım Kürede : .......................... yaşanır.

Kuzey Yarım Kürede : 
....................
Güney Yarım Kürede : 
.................... yaşanır.

Kuzey Yarım Kürede : 
Gündüzler .................... 
Geceler .................... 

Güney Yarım Kürede : 
Gündüzler .................... 
Geceler .................... 

Kuzey Yarım Kürede : 
Gündüzler .................... 
Geceler .................... 

Güney Yarım Kürede : 
Gündüzler .................... 
Geceler .................... 

Kuzey Yarım Kürede : 
....................
Güney Yarım Kürede : 
.................... yaşanır.

2. •  Dünya’nın eksen eğikliği 

 •  Dünya’nın dolanım hareketi 

Güneş

Dünya

 •  Güneş ışınları

 •  Geliş açısı

 •  Güney yarım küre

 •  Kuzey yarım küre

 •  Isı ve ışık enerjisi

 Yukarıdaki şekli ve sözcük gruplarını kullanarak mevsimlerin oluşma sebebini açıklayınız.

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................
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1. Aşağıda verilen bilgilerin başında bulunan harfleri, hava olayları ya da iklime ait olmasına göre kutucuk-

lara yazınız.

a) Kısa süre içinde etkili olan hava şartlarıdır.

b) İnceleyen bilim dalına klimatoloji denir.

c) En az 30 - 35 yıllık hava durumuna ait ortalama veriler ile belirlenir.

ç) İnceleyen bilim insanına meteorolog denir.

d) Günün farklı saatlerinde yapılan günlük gözlemlerle belirlenir.

e) İnceleyen bilim insanına klimatolog denir.

f) Bulunduğu bölgeden etkilenir, değişkendir.

g) İnceleyen bilim dalına meteoroloji denir.

ğ) Kurak, yağışlı, tropikal gibi tipleri vardır.

İklim Hava Olayları

2. Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

 

• K bölgesi

(

(.............)

(

• L bölgesi

....................... BASINÇ ALANI

• Yükseltici hava hareketleri görülür.

• Hava sıcaklığı daha ..................

• Hava yoğunluğu ..................

• Hava bulutlu, yağış görülme olasılığı fazla-
dır.

• Nem oranı ..................

....................... BASINÇ ALANI

• Alçaltıcı hava hareketleri görülür.

• Hava sıcaklığı daha ..................

• Hava yoğunluğu ..................

• Hava bulutsuz açık, yağış görülme olasılığı 
düşüktür.

• Nem oranı ..................

3. Küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerini ve olası sonuçlarını yazınız.

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

ETKİNLİK - 2
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1. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi sırasında bulunduğu konumlara göre tarihleri şekil üzerinde göste-
rilmiştir.

 

23 Eylül

21 Mart

21 Aralık21 Haziran

 Dünya üzerinde bulunan dört bölge ile ilgili 
aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 • A bölgesinin bulunduğu yarı kürede 21 
Aralık’ta gece ve gündüz süreleri eşittir.

 • 21 Haziran’da B bölgesine gelen ışınlar 
eğiktir.

 • D bölgesinde 21 Mart’ta ilkbahar mevsi-
mi başlar.

 • C bölgesinde 21 Haziran’dan sonra 
gündüzler kısalmaya başlar.

 Bu bölgelerle ilgili,

 I. A bölgesine 23 Eylül’de ışınlar dik gelir.

 II. B ve D aynı yarı kürelerde bulunur.

 III. C bölgesi 21 Aralık’ta yaz mevsimini yaşar.

 IV. 21 Aralıkta B bölgesinin bulunduğu küredeki gündüz süresi A bölgesindeki gündüz süresinden fazladır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve IV B) II ve III C) II, III ve IV  D) I, III ve IV

MEVSİMLERİN OLUŞUMU TEST - 1

KORONA VİRÜS PANDEMİSİ

2. Tüm Dünya’da 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in 
Vuhan bölgesinde ortaya çıkan virüs sal-
gına neden oldu. Çeşitli hastalarda belir-
li bir neden olmaksızın gelişen ve teda-
vi ve aşılara cevap vermeyen bir zatürre 
görülmesi üzerine araştırmalara başlandı. 
SARS - COV - 2 olarak adlandırılan virüsün 
Ocak ayında yayılımı hızlandı. Avrupa, Ku-
zey Amerika ve Asya’da yer alan çeşitli ül-
kelerde virüs vakaları rapor edildi. 11 Mart 
2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından kü-
resel salgın ilan edildi.

 “Koronavirüs Pandemisi” başlıklı yazı ile ilgili verilen yargılardan hangisi doğrudur?

A) Virüs salgını çıktığında Güney Yarım Küre’de ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır.

B) Virüsün yayılımının hızlandığı ay içerisinde, vakaların rapor edildiği ülkelere Güneş ışınları genellikle daha dik 
gelmektedir.

C) Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın ilan ettiği tarihte Kuzey Yarım Küre’de gündüzler uzun geceler daha 
kısadır.

D) Küresel salgın ilan edildiği tarihte ekvator bölgesinde gündüzler uzun geceler daha kısa yaşanır.
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4. Dünyanın kendi etrafında dönerken aynı zamanda 
Güneş’in etrafında da dolanır. Dünya bu hareket-
leri sırasında izlediği yollar şekilde gösterilmiytir. 

 

1

2

 Dünya ve Güneş şekildeki konumlarında iken 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 1 numaralı olay Dünya’daki iklim olaylarını ve 
mevsimleri oluşturur.

B) 2 numaralı olay Dünya’da gece ve gündüz olu-
şumunu sağlar.

C) Dünya bu konumda iken kuzey yarım kürede 
sonbahar mevsimi yaşanır.

D) Dünya bu konumda iken güney yarım kürede 
yaz mevsimi yaşanır.

5. Şekilde Dünya’nın hareketleri ve konumu gösteril-
miştir. 

I II III

Ekseni
eğik

Kendi etrafında
döner.

Güneş etrafında
dolanır.

 

 

Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi numa-
ralar ile gösterilenlerden hangilerine bağlıdır?

 A) I ve II  B) I ve III

C) II ve III  D) I, II ve III

6. Dünya’da bir gün içerisinde aynı yerde sıcaklı-
ğın farklı olmasının nedeni aşağıdakilerin han-
gisi ile en iyi açıklanır?

B)

Ay’ın, Dünya’nın
etrafında dolanması

AyA)

D)C)

Dünya’nın
eksenin eğikliği

Dünya

Dünya’nın Güneş
etrafında dolanması

Dünya’nın kendi
ekseni etrafında dönmesi

7. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi aşa-
ğıda gösterilmiştir.

 

Güneş

I II

 Buna göre I numaralı konumdayken gecelerin 
uzun olduğu ve II numaralı konumdayken gün-
düzlerin uzun olduğu kürelerin gördüğü mev-
simler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I II

A) Kış Kış

B) Kış Yaz

C) Yaz Kış

D) Yaz Yaz

3. Elif ve İrem hazırladıkları modelin üzerinde, Güneş ışınlarını farklı 
açıyla alan üç ülke üzerine termometreler yerleştirerek lambayı ya-
kıyorlar ve termometrelerde görülen değerleri belli süre sonunda not 
ediyorlar.

 Elif ve İrem bu etkinlik sonucunda aşağıdaki hangi sonuca ula-
şılabilir?

A) Güneş ışınlarını aynı açıyla almadığı için dönme eksenin eğikliği 
bölgelerde sıcaklık farkına sebep olur.

B) Dünya’nın kendi etrafında dönüşü mevsimsel sıcaklık farkının meydana gelmesini sağlar.

C) Güneş’ten aynı ışığı aldığı için tüm bölgeler aynı sıcaklıkta olur.

D) Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü mevsimlerin oluşmasına sebep olur.
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1. Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart’tır.

 23 Eylül

21 Mart

21 Aralık21 Haziran

 Burcu, yerküre üzerinde belirlediği S, B ve M noktalarının belirtilen tarihlerdeki gece ve gündüz süreleri ile ilgili 
aşağıdaki bilgileri vermiştir.

 • S ile gösterilen yerde .................... tarihinden sonra gündüzler uzamaya geceler kısalmaya başlıyor.

 • B ile gösterilen yerde .................... tarihinde gece ve gündüz süreleri eşittir.

 • M ile gösterilen yerde .................... tarihinden sonra geceler uzamaya gündüzler kısalmaya başlıyor.

 S ile belirlenen yerin yengeç dönencesi üzerinde olduğu B ile aynı, M ile farklı kürelerde olduğu bilindi-
ğine göre cümlelerdeki boşluklara aşağıdaki tarihlerden hangisi yazılamaz?

A) 21 Aralık B) 23 Eylül C) 21 Mart  D) 21 Haziran

GüneşP

R

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

2. Dünya Güneş etrafında dolanırken ekseni hep ay-
nı tarafa eğik olduğundan Güneş ışınları Kuzey 
Yarım Küre’ye ve Güney Yarım Küre’ye aynı açıy-
la düşmez. Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye dik 
geldiğinde bu yarım kürede yaz mevsimi yaşanır-
ken aynı anda Güney Yarım Küre’ye eğik geldiği 
için bu yarım kürede kış mevsimi yaşanır.

 Şekilde yengeç dönencesi üzerinde bulunan P 
şehri ve oğlak dönencesi üzerinde bulunan R şehri gösterilmiştir.

 Ahmet Bey, P ve R şehirleri arasında seyahatlerde bulunmaktadır. Ahmet Bey, P şehrinde yaşamaktadır ve sık 
sık R şehrine seyahat etmektedir.

 Ahmet Bey, bu şehirlerde bir yıl içerisinde iki defa yaz ve iki defa da sonbaharı yaşadığına göre P ve R 
şehirlerde bulunma tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 21 Haziran – 23 Eylül arası P şehrinde

23 Eylül – 21 Aralık arası R şehrinde

21 Aralık – 21 Mart arası P şehrinde

21 Mart – 21 Haziran arası R şehrinde

 B) 21 Haziran – 23 Eylül arası R şehrinde

23 Eylül – 21 Aralık arası P şehrinde

21 Aralık – 21 Mart arası R şehrinde

21 Mart – 21 Haziran arası P şehrinde

C) 21 Haziran – 23 Eylül arası P şehrinde

23 Eylül – 21 Aralık arası P şehrinde

21 Aralık – 21 Mart arası R şehrinde

21 Mart – 21 Haziran arası R şehrinde

 D) 21 Haziran – 23 Eylül arası R şehrinde

23 Eylül – 21 Aralık arası R şehrinde

21 Aralık – 21 Mart arası P şehrinde

21 Mart – 21 Haziran arası P şehrinde

TEST - 2MEVSİMLERİN OLUŞUMU
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3. 

İlkbahar (21 Mart)

(21 Aralık)

(23 Eylül)

(21 Haziran)

İlkbahar

Kış

4

1

3

Yaz

Sonbahar

Sonbahar

Yaz

Kış

2

 Yukarıdaki şemada Dünya’nın Güneş etrafında 
dolanma hareketi gösterilmiştir.

 Dünya’nın numaralarla belirtilen konumları için 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1 konumunda güneş ışınları her iki yarım küre-
ye de eşit açıyla gelir.

B) 2 konumunda güneş ışınları güney yarım küre-
ye dik düşer.

C) Türkiye güneş ışınlarını en dik 4 konumunda 
alır.

D) 3 konumunda Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar 
yaşanır.

4. Şekilde Güneş ışınlarının Dünyamıza ulaştığı böl-
geler gösterilmiştir.

 

Güneş

Dünya

I

III

II

 Bu bölgelerin ışınları alma şekli aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

I II III

A) Dik Eğik Dik

B) Dik Dik Dik

C) Eğik Eğik Eğik

D) Eğik Dik Eğik

5. Dünyamızın yaptığı hareketler şekilde numaralar 
ile gösterilmiştir. 

Dünya

1

2

Güneş

 Bu hareketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) 1 numaralı hareket sonucu Dünyada gece - 
gündüz oluşur.

B) 2 numaralı hareket sonucu Dünya da farklı 
mevsimler görülür.

C) 2 numaralı olay doğrudan yeryüzü şekillerinin 
oluşumun sağlamıştır.

D) 1 numaralı hareket sonucu Dünya da günlük sı-
caklık farkları meydana gelir.

6. Deneyde dünya küresinin aynı meridyeni üzerine 
termometreler numaralar ile belirtilen bölgelere ko-
nularak masa lambası çalıştırılmıştır. 

 
Kuzey kutbu

Ekvator

I
II

III

IV

50 cm

Lamba

 Belirli bir süre sonunda sıcaklığın en az olduğu 
bölge hangisi olur?

 A) I B) II C) III D) IV
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1. Atmosferi oluşturan gazların ağırlıklarından dolayı oluşturduğu basınç, açık hava basıncı olarak adlandırılır. 
Dünya’nın etrafında dönmesi atmosferde günlük sıcaklık farklarının ortaya çıkmasına, bu da çeşitli hava olayları-
nın oluşmasına neden olur.

 Bir meteorolog, birbirine komşu olan S ve B şehirleri haftanın dört farklı gününde gözlemlemiş ve aşağıdaki not-
ları almıştır.

 

Gün boyunca S şehrinde yükseltici hava hareketi, 
B şehrinde alçaltıcı hava hareketi görülmüştür.

Batı DoğuS 
şehri

B 
şehri

Cumartesi

B şehrinde hava sıcaklığı S şehrinden daha 
fazladır.

Batı Doğu
S şehri B şehri

Pazar

S şehrinde havanın yoğunluğu B şehrindeki hava 
yoğunluğundan da fazladır.

Batı Doğu
S şehri B şehri

Pazartesi

S şehrinde hava açık yağış olayı görülmezken B 
şehrinde hava nemli yağış olayı görülür.

Batı Doğu
S şehri B şehri

Salı

 Buna göre gözlem yapılan günlerin hangisinde rüzgârın yönü farklı bir yönde estiği söylenebilir?

A) Cumartesi B) Pazar C) Pazartesi D) Salı

2. Hava durumu ile ilgili bilgiler verilirken yağışların, yağmur kar ya da dolu şeklinde olduğu belirtilmekte, rüzgârın 
şiddetli olup olmayacağı açıklanmakta, havanın sıcaklığı, nemi, basıncı gibi pek çok hava olayından da bahsedil-
mektedir.

 Çağan, kendi yaşadığı Balıkesir şehri ve ailesinin yaşadığı Kırşehir şehrinin hava durumu raporunu incelemiştir.

BALIKESİR Sıcaklık Nem KIRŞEHİR Sıcaklık Nem

Pazartesi Parçalı çok bulutlu, gök gü-
rültülü, yağış yok.

28°C %3
Parçalı çok bulutlu, yağışlı 12 °C %48

Salı Parçalı çok bulutlu, yağışlı 12°C %38 Parçalı çok bulutlu, yağışlı 8°C %52

Çarşamba Parçalı çok bulutlu, yağışlı
16°C %42

Parçalı çok bulutlu, gök gürültülü, 
yağışsız

24°C %5

Perşembe Parçalı ve çok bulutlu, gök 
gürültülü, sağanak yağışlı

18°C %64
Bulutsuz, hava açık, yağışsız 16°C %1

Cuma Sağanak yağışlı 12°C %56 Sağanak yağışlı 18°C %42

Cumartesi Bulutsuz, hava açık, yağış-
sız

24°C %6
Sağanak yağışlı 10°C %58

Pazar Bulutsuz, güneşli, yağışsız 22°C %3 Gök gürültülü sağanak yağışlı 8°C %52

 Çağan’ın incelediği hava gözlem tablolarına göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Farklı bölgelerde aynı sıcaklıkta aynı hava olayları gözlenebilir.

B) Hava sıcaklığının aynı olduğu farklı illerde farklı hava olayları görülebilir.

C) Sıcaklığın fazla olduğu günlerde yağmur yağma olasılığı daha fazladır.

D) Nemin fazla olduğu günlerde yağış görülme olasılığı daha yüksektir.

TEST - 3İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ
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4. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının olu-
şumunu, gelişimini inceleyen, canlılar ve Dünya 
üzerinde etkisini araştıran bilim dalına .................. 
denir. Bu alanda çalışan uzmanlara .................. 
adı verilir. Bu kişiler gün boyunca atmosferde mey-
dana gelen değişimleri inceleyerek hava durumu-
nu belirler ve tahminde bulunurlar. Yapılan ha-
va tahminleri bazı meslek grupları için, özellikle 
..................  için çok önemlidir.

 Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yerle-
re aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 A) meteoroloji B) pilot

C) klimatoloji D) meteorolog

5. 
Meteoroloji

Hava olayları

Meteorolog Havanın sıcaklığı

Havanın nemi

İnceleyen bilim dalıdır.

farkından kaynaklanır.

etkiler.

alanında çalışan uzman-
lardır.

 Hava olayları ve iklim ile ilgili yukarıdaki kav-
ram haritasını oluşturan öğrenci için aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) Hava sıcaklığının etkisini yanlış öğrenmiştir.

B) Meteoroloji ve meteorolog kavramlarını karış-
tırmaktadır.

C) Hava olaylarının nedenini yanlış öğrenmiştir.

D) Konuyu doğru öğrenmiştir.

6. 

?

Buzulların 
oluşması

Kayaların 

parçalanması

Kumulların 

oluşması

 Yukarıdaki “?” ile gösterilen yere aşağıdakiler-
den hangisi yazılmalıdır?

A) Hava olaylarının çeşitleri

B) Hava olaylarının yeryüzü şekillerine etkisi
C) Hava tahminlerinin özellikleri
D) Hava olaylarının oluşum nedenleri

7. 
HAVA OLAYLARI

 Tanım: Belirli bir yerde ve kısa süre içinde 

görülen atmosfer olaylarıdır.

Özellikleri: Günlük gözlemlerle belirlenir. De-

ğişkenlik gösterir.

 Bilim dalı:  Meteoroloji

 Örnek: Antalya’da yazlar sıcak ve kurak, 

kışlar ılık ve yağışlı geçer.

 Hava olayları konusu hakkında poster hazırla-
yan bir öğrenci nerede hata yapmıştır?

A) Hava olaylarının tanımı

B) Hava olaylarının özellikleri

C) Hava olaylarını inceleyen bilim dalı

D) Hava olayları hakkında verdiği örnek

3. Bir öğretmen, iklim ve hava durumuna ait özelliklerin yazılı olduğu aşağıdaki kartları hazırlamıştır.

 

Geniş bir alanda uzun süre ya-
şanan hava olaylarının ortala-
masıdır.

Dar bir alanda kısa süreli ha-
va olayıdır.

Araştıran bilim dalı klimatolojidir.

Araştıran bilim dalı meteorolo-
jidir.

Değişkenlik azdır.

Değişkenlik fazladır.

1

4

2

5

3

6

 Öğretmen öğrencilerinden iki kart seçmelerini, seçilen kartların her ikisinin de iklime ya da hava durumuna ait ol-
masını istiyor.

 Naz, 1 ve 2 kartlarını seçenek öğretmenin istediğini doğru olarak yerine getiriyor.
 Mete, 4 ve 6 kartlarını seçenek öğretmenin istediğini doğru olarak yerini getiriyor.
 Bu etkinlikte yalnızca Naz ve Mete’nin aldığı kartlara bakılarak, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yapıla-

maz?

A) İklim ile uğraşan bilim dalı klimatolojidir. B)  Hava durumu dar bir alanda kısa süreli gerçekleşen 
hava olaylarıdır.

C) Hava durumunu araştıran bilim dalı meteorolojidir. D)  İklim geniş bir alanda uzun süre yaşanan hava olayla-
rının ortalamasıdır.
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1. Atmosferimizde yüzeye yakın yerde ısınan hava, atmosferin üst kesimlerine doğru yükselir. Günlük sıcaklık farklı 
nedeni ile farklı basınç alanları oluşur. Hava bu alanlar arasında sürekli hareket eder. Bir bölgede sıcaklık artışı 
olduğunda buradaki hava yükselir. Hava yoğunluğunun normalden daha az olduğu böyle bölgelerde olan basınç, 
alçak hava basıncıdır. Benzer şekilde, havanın soğuk olduğu bölgelerde hava yoğunluğu normalden daha fazla-
dır. Bu bölgede oluşan basınç, yüksek hava basıncıdır. Basıncı farklı bölgeler arasında bir hava akımı oluşur.

 A bölgesi ve B bölgesi arasında uçurtmasını uçurmaya çalışan bir öğrenci şekilde belirtilen yönde koştuğunda 
rüzgârın uçurtmaya koşma yönünün tersi yönde etki ederek uçurduğunu gözlemliyor.

 A bölgesi B bölgesi

 Bu uygulama ile ilgili,

 I. A bölgesinde hava daha açık ve bulutsuzdur.

 II. A bölgesi B bölgesinden daha soğuktur.

 III. A bölgesinin üzerinde bulunan havanın yoğunluğu daha azdır.

 IV. B bölgesi üzerindeki alan, yüksek basınçlı bölgedir.

 verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV

2. Atmosferde meydana gelen sıcaklık değişimleri yüksek ve alçak basınç alanlarının oluşmasına neden olabilir. Ba-
sınç alanlarındaki farklılık, kuvvetli ya da zayıf rüzgârları oluşturur.

 
S Bölgesi B Bölgesi

 S ve B bölgelerinde son beş günün aynı saatindeki sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

S Bölgesi 40 °C 25 °C 35 °C 15 °C 30 °C

B Bölgesi 15 °C 25 °C 20 °C 40 °C 30 °C

 S ve B bölgelerindeki sıcaklık değerlerine bakıldığında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Salı ve cuma günü iki bölge arasında kuvvetli rüzgâr oluşumu beklenmez.

B) Pazartesi ve çarşamba rüzgârın estiği yön aynı olabilir.

C) Perşembe günü bulut oluşmu miktarı B bölgesinde S bölgesine göre daha fazladır.

D) Pazartesi günü S bölgesindeki hava yoğunluğu B bölgesinin yoğunluğundan fazladır.

İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ TEST - 4
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İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ

4. 

Meteorolog
 Şekildeki bilim insanının araştırması aşağıdaki 

meslek gruplarından hangisi için en fazla haya-
ti önem taşımaktadır?

 A)  B) 

C)  D) 

5. Hava olaylarını gözlemleyebilmek için çeşitli araç 
ve gereçler geliştirilmiştir.

 Buna göre aşağıdaki aletlerden hangisi hava 
olayları gözleminde kullanılmaz?

 A)  B) 

            Sismograf        Barometre

 C)  D) 

           Hava durumu        Termometre

      balonu

6. 

 Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı bulunmaz?

A) Yeryüzünün herhangi bir yerinde yıllar boyun-
ca gözlenen hava olaylarının ortalama duru-
mudur.

B) Oksijen, azot, karbondioksit ve su buharı içe-
ren atmosferi oluşturan gaz karışımıdır.

C) Günlük hava olaylarının inceleyen bilim dalıdır.

D) Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına 
doğru gerçekleşen hava hareketedir.

7. I. Konya’da 23 Nisan günü soğuk geçti.

II. Ankara’da Temmuz ayı genellikle sıcak geçer.

III. Denizli, üç gün içinde yeterli yağış alacak.

IV. Eylül ayı ülkemizde bol yağışlı geçer.

V. Herhalde bu ayın en soğuk günü bugün.

 Yukarıdaki ifadeleri iklim ve hava olayları ola-
rak gruplanması hangi seçenekte verilmiştir?

Hava durumu İklim

A) I, III, V II, IV

B) I, II, III IV, V

C) II, IV I, III, V

D) III, IV I, II, V

3. Dünya Güneş’ten gelen ışınların atmosferde etkileşmesi nedeniyle farklı hava olayları ile karşılaşır.
 Aşağıdaki görsellerde bazı hava olayları anlatılmaktadır.

 
 Yukarıdaki hava olayları için

I. Meteoroloji tarafından incelenir.
II. Dar alanda görülen atmosfer olayıdır.
III. Nemli havanın yeryüzüne yakın yerlerde hâl değiştirmesi ile oluşur.

 ifadelerinden hangileri ortaktır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III  D) I, II ve III
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1. Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı yanda verilmiştir.         

21 Mart

23 Eylül

21
Aralık

x

x

x

x

21
Haziran

 X ile gösterilen ülkenin özel tarihlerdeki gece - gündüz sü-
relerini gösteren grafik verilmiştir.

 

Süre (saat)

Özel 
tarihler23 Eylül

GeceGündüz

21 Aralık 21 Mart

12

21 Haziran

 Grafiğe bakılarak söylenenlerden hangisine ulaşılamaz?

A) X ülkesinde 21 Haziran tarihinden sonra gündüz süresi kısalmaya başlar.

B) X ülkesinde yılda iki kez gece - gündüz eşitliği yaşanır.

C) X ülkesinde kış mevsimi boyunca gündüzler kısalır, geceler uzar.

D) X ülkesinin 21 Haziran tarihindeki gece süresi ile 21 Aralıktaki gece süre toplamı 24 saattir.

2. Aynı boyda olan Hazal , Özge ve Demet dünyamızın farklı ülkelerinde yaşamaktadırlar. Bu üç kişinin 21 Mart ta-
rihinde saat 12:00’da ölçülen gölge boyları aşağıdaki gibidir.

 

Hazal Özge Demet

Kuzey

40 cm


40 cm


60 cm


Güney

 

A

B

C

D

 Dünya haritasında gösterilen dört ülkenin üçün-

de yaşayan Hazal , Özge ve Demet’in gölge bo-

yutları ve yönlerine bakılarak yapılan eşleştir-

melerden hangisi doğrudur?

Hazal Özge Demet

A) C B A

B) B C D

C) A B C

D) D A B

1ÜNİTE DEĞERLENDİRME
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3. Soru Cevap

1. ................. nasıl 
belirlenir?

➞ Hava durumuna ait 
ortalama veriler kul-
lanılarak

2. ................. etkisi-
ni nasıl bir alanda 
gösterir?

➞ Dar bir alanda

3. ................. hangi 
bilim tarafından in-
celenir?

➞ Meteoroloji

 Yukarıdaki sorulara doğru yanıtlar verildiğine 
göre sorulardaki boşluklara sırasıyla aşağıda-
kilerden hangisi yazılmalıdır?

A) İklim - İklim - Hava olayları

B) Hava olayları - İklim - Hava olayları

C) İklim - Hava olayları - Hava olayları

D) Hava olayları - Hava olayları - İklim

4. İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş 
mesafesi azaldığından dolayı araç trafiği olumsuz 
etkilenmiştir. Uçakların iniş ve kalkışları sırasında 
bazı rötarlar gerçekleşmiştir.

 Bu gazete haberini okuyan Burcu’nun hava 
olayları ile ilgili verdiği aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bu olay, geniş bölgelerde ve çok uzun süre ay-
nı kalan ortalama hava şartlarıdır.

B) Bu olay için günlük gözlemlere dayanan veriler 
kullanılır.

C) Bu olayla ilgili inceleme yapan bilim dalı mete-
orolojidir.

D) Bu olay kısa süre içinde etkili olan hava şartla-
rıdır.

5. 
Geniş bir bölgenin en az 30 - 35 yıllık hava 

olaylarının ortalama değerlerini incelerim.

Bilim
insanı

 

Kendi çalışmalarını yukarıdaki gibi özetleyen 
bilim insanının hangi örneği, çalıştığı bilim da-
lı ile doğrudan ilgili değildir?

A) Antalya’da yazlar sıcak, kışlar ılık ve yağışlı 
geçer.

B) Yağış miktarı fazla olan Karadeniz Bölgesi’nde 
ormanlık alan çoktur.

C) Yağan yoğun kar yağışı nedeniyle okullara bir 
gün ara verildi.

D) Ekvator bölgesindeki ülkelerin sıcaklık ortala-
ması yüksektir.

6. İklim: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaz ayları 
sıcak ve kurak, kış ayları soğuk ve kar yağışlı ge-
çer.

 Hava durumu: Gaziantep’te yarın havanın; az bu-
lutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ve sıcaklığın 
34 °C olması bekleniyor.

 Yukarıdaki örneklerle ilgili;

I. Etkili olduğu ülke

II. Etkili olduğu alanın büyüklüğü

III. Etkili olduğu süre

 verilen yönlerinin hangilerinin birbirinden fark-
lı olduğu söylenebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) I ve II  D) II ve III
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7. Fen bilimleri öğretmeni Güneş ışınlarının

Şekil-I Şekil-II

Dünya’mıza geliş açısının önemini göster-
mek için bir etkinlik yapıyor.

 Öğretmen 2 metre yükseklikteki duvarın 
üzerine çıkıyor. Elindeki demir çubuk toprak 
zemine doğru iki farklı şekilde aynı kuvvet-
le fırlatıyor. Demir çubuğun Şekil I’de 40 cm, 
Şekil II’de ise 30 cm saplandığı ölçülüyor. 
Öğretmen yapılan bu etkinliğin asıl amacını 
öğrencilerine soruyor. 

 Buna göre hangi öğrencinin verdiği ce-
vap etkinliğin asıl amacını açıklamıştır?

A) Güneş Dünya’mıza ne kadar fazla yaklaşırsa bıraktığı enerjide o kadar fazla olur.

B) Güneş ışınlarının birim yüzeye bıraktığı enerji geliş açısına göre değişir.

C) Güneş ışınları Dünya’mızın her bölgesine dik açıyla gelmez.

D) Güneş ışınlarının Dünya’mıza dik açıyla geldiği bölgeler, dar açıyla geldiği bölgelerden daha soğuktur.

8. Sıcak bölgelerde ısınan hava molekülleri yükselir. Havayı oluşturan moleküller azaldığı için yeryüzüne yakın 
kısımlarda alçak hava basıncı oluşur.

Sıcaklığın azaldığı bölgelerde soğuyan hava molekülleri yeryüzüne doğru iner. Yeryüzüne yakın kısımlarda 
yüksek hava basıncı oluşur.

 

B ŞehriA Şehri

 A ve B şehirlerinin tam ortasında bulunan ev görseldeki gibidir. Evin bacasından çıkan duman B şehrine doğru 
ilerlemektedir.

 Buna göre;

 I. B şehri , A şehrinden daha sıcaktır.

 II. A şehri yüksek hava basıncının etkisindedir.

 III. A şehrinden B şehrine doğru oluşan rüzgarın nedeni şehirler arasında oluşan hava basıncı farkıdır.

 ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III
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9. 

Ankara

pazartesi salı çarşamba

30 18 32 20 33 21

İstanbul 28 18 26 17 26 18

Kütahya 30 18 32 20 33 21

Diyarbakır 39 24 41 25 42 26

 

Yukarıdaki görseldeki veriler ile ilgili;

I. Meteoroloji bilim dalının konusudur.

II. Klimatolog tarafından elde edilen sonuçlara 
dayanır.

III. Günlük gözlemlerle belirlenir.

IV. Kısa zaman dilimleri içinde etkili olan hava şar-
tını gösterir.

 verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 A) I ve II  B) I ve III

C) I, III ve IV D) II, III ve IV

10. Dünya’nın Güneş çevresinde dönüşü model üze-
rinde aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

İlkbahar

İlkbahar

Kış

Yaz

Sonbahar

Sonbahar

Yaz

Kış

 Bu model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır?

A) Dünya’nın bir yarı küresi yazı yaşarken diğer 
yarı küresi kışı yaşar.

B) Ekvator bölgesi Güneş ışınlarını yıl boyunca 
eğik alır.

C) Dünya’nın eğik konumu hep aynı yanadır.
D) Bir yıl içerisinde Güneş ışınları güney ve kuzey 

yarım küreye birer kez dik düşer.

11. İklim ve hava olayları arasındaki benzerlikler aşa-
ğıdaki tabloya yazılacaktır.

Hava Olayları

İklim

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi tablo-
ya yazılabilecek özelliklerdendir?

A) Günlük gözlemlere dayanan verileri inceler.
B) Uzun yıllar sonunda oluşan ortalama hava 

şartlarını inceler.
C) Hava şartlarını inceler.
D) Meteorologların oluşturduğu veriler değerlendi-

rilir.

12. Hava olayları ve iklim aşağıdaki farkları gösteren 
tabloda hata yapılmıştır.

 
Hava olayları İklim

1. Bu konuda inceleme ya-

pan bilim dalı klimatolo-

jidir.

a) Bu konuda inceleme 

yapan bilim dalı me-

teorolojidir.

2. Dar alanda etkisini gös-

terir.

b) Geniş alanlarda et-

kisini gösterir.

3. Değişkenliği fazladır. c) Değişkenliği azdır.

4. Günlük atmosfer olayla-

rıdır.

d) Uzun süreli atmos-

fer olaylarının orta-

lamasıdır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa bu 
hata düzeltilmiş olur?

A) 1 ile a’nın yerleri değiştirilmelidir.

B) 2 ile b’nin yerleri değiştirilmelidir.

C) 3 ile c’nin yerleri değiştirilmelidir.

D) 4 ile d’nin yerleri değiştirilmelidir.
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15. Bolu Dağında etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş 
mesafesi azaldığından dolayı araç trafiği olumsuz 
etkilenmiştir. Uçakların iniş ve kalkışları sırasında 
bazı rötarlar gerçekleşmiştir.

 Yukarıdaki televizyon haberini izleyen Emir, 
hava olayları ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiş-
tir.

I. Bu olayla ilgili inceleme yapan bilim insanı me-
teorologdur.

II. Bu olay geniş bölgelerde ve uzun süre devam 
eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır.

III. Bu olay için günlük gözlemlere dayanan veriler 
kullanılmıştır.

 Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğru-
dur?

 A) I ve II  B) I ve III

C) II ve III  D) I, II ve III

16. Dünya Güneş etrafındaki dolanımı sırasında,

 

Güneş

Dünya 
Güneş ve Dünya’nın konumları şekildeki gibi 
olduğu durum için aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Güney yarım kürede yaz yaşanır.

B) Güneş ışınlarını dik alan ekvator bölgesinde sı-
caklık fazla olur.

C) Gün dönümü gerçekleşir.

D) Dünya’nın Güneş’e bakan kısmındaki tüm böl-
gelerde aynı mevsim yaşanır.

13. Nemin fazla olduğu bölgelerde buharlaşma azalır, günlük sıcaklık farkı da azalır.

 Havadaki nem miktarları birbirinden farklı olan K, L ve M şehirleri için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

★ Dışarı asılan çamaşırlar en erken L şehrinde kuruyor.

★ Günlük sıcaklık farkının en az olduğu şehir M’dir.

★ Buharlaşma K şehrinde L şehrine göre daha yavaş gerçekleşiyor.

 Buna göre K, L ve M şehirlerinin havadaki nem miktarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

Şehirler
K L M

Şehirler
K L M

Havadaki nem miktarıHavadaki nem miktarı
C) D)

K L M K L M

Havadaki nem miktarıHavadaki nem miktarı

Şehirler Şehirler

14. Dünya’nın Güneş’e göre konumu şekildeki gibi olduğunda kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşamaktadır.

 

? Güneş

 Buna göre “?” işareti ile gösterilen yerde Dünya’nın konumu aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) B) KuzeyKuzey

Güney
Güney

C) D)Kuzey

Güney

Doğu

Batı
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17. İklim Hava Olayları

Uzun süreli atmosfer 
olaylarının ortalamasıdır.

Günlük, değişken atmos-
fer olaylarıdır.

Değişkenlik azdır. Değişkenlik fazladır.

Bu konuda inceleme 
yapan bilim dalına klima-

toloji denir.

Bu konuda inceleme 
yapan bilim dalına mete-

oroloji denir.

En az 30 - 35 yıllık 
hava durumuna ait 
ortalama verilerdir.

Günün farklı 
saatlerinde yapılan 

gözlemlerdir.

 İklim ve hava olayları arasındaki farklar tabloda 
verilmiştir. 

 
Yarından sonra hava çok 
sıcak olacakmış.

Ankarada yazları sıcak ve 
az bulutludur zaten.

O zaman Karadenize gi-
delim orada yazlar yağışlı 
geçer.

Meteoroloji yetkilileri sıcaklı-
ğın hafta boyunca süreceği-
ni söyledi.

Anne

Baba

Erkek
Kardeş

Abla

 Yukarıdaki diyalogta, Cenk’in ailesinden hangi-
leri iklim’den bahsetmektedir?

A) Baba ve Erkek kardeşi
B) Anne ve Baba
C) Erkek kardeşi ve Ablası
D) Anne ve Ablası

18. Güneşten gelen ışık ışınlarının yer küreye çarpıp 
geri yansıyarak, atmosfer tabakası tarafından tutu-
lur. Yansıyan ışık ışınlarının tutulması olayıdır.

 

 Yukarıda tanımı ve görseli verilen terim hangi 
seçenek verilmiştir?

A) İklim
B) Ozon tabakası tahribatı
C) Küresel ısınma
D) İklim değişikliği

19. 
Geniş bölgelerde çok uzun zaman içinde 

aynı kalan ortalama hava şartı

Bilim dalı meteorolojidir.

30 – 35 
yıllık hava 
durumuna 
ait ortala-
malardır.

Günlük 
göz-

lemlerle 
belirlenir.

Dar bir 
alanda 

kısa süre-
de görülen 
atmosfer 
olayıdır.

Değişken-
lik azdır.

Bilim dalı klimatolojidir.

1 2 3 4 5 6 7 8 

İklim

İklim

İklim

İklim

İklim İklim İklim
Hava

durumu
Hava

durumu
Hava

durumu
Hava

durumu

Hava
durumu

Hava
durumu

Hava
durumu

 Yukarıdaki etkinlikte özelliklerin iklim ya da ha-
va durumu olmasına karar verilerek ilerlendi-
ğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

 A) 1 B) 3 C) 5 D) 8

20. Sanayileşme, kentleşme ve yeşil alanların azal-
ması gibi olaylar atmosferde bulunan karbondiok-
sit gibi gazların artışını sağlayarak sera etkisine 
neden olur. Böylece Dünya daha fazla ısınır ve sı-
caklık artar. Bu olaya küresel ısınma denir.

 Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın se-
bep olduğu iklim değişiklikleri sonucunda ger-
çekleşebilecek olaylardan değildir?

A) Kuraklık ve çölleşme sonucu canlıların olum-
suz etkilenmesi

B) Deniz seviyesinin yükselmesi ile kıyı alanları-
nın sular altında kalması

C) Su kaynaklarının artması ile tarımsal üretimin 
artması

D) Çığ, sel ve taşkın olaylarının artması
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