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1. ÜNİTE

Toplama işleminde;

◆ Toplanan sayıların ikisi de aynı işaretliyse sayı-
lar işaretlerine bakılmaksızın toplanır ve sonuca 
ortak işaret yazılır.

• (+3) + (+4) = +7  • (–5) + (–6) = –11

◆ Toplanan sayılar zıt işaretliyse işaretlerine 
bakılmaksızın büyükten küçük çıkarılır ve sonu-
ca büyüğün işareti yazılır.

• (–2) + (+5) = +3  • (+4) + (–7) = –3
Toplama işleminde aşağıdaki özellikler vardır.

◆ Değişme Özelliği: Toplanan sayıların yerleri 
değişirse sonuç değişmez.

 • a + b = b + a

◆ Birleşme Özelliği: Toplanan üç sayı için işleme 
istediğimiz yerden başlayabiliriz.

 • (a + b) + c = a + (b + c)

◆ Ters Eleman: Bir sayının toplama işlemine göre 
tersi zıt işaretlisidir.

 • a’nın tersi ➟ –a, –b’nin tersi ➟ b’dir.

◆ Etkisiz Eleman: Toplama işleminin etkisiz ele-
manı 0’dır. Sıfırla toplanan sayıların sonucu 
kendisidir.

 • a + 0 = 0 + a = a

Çarpma işleminde aşağıdaki özellikler vardır.

◆ Değişme Özelliği: Çarpılan sayıların yerleri 
değiştirilirse sonuç değişmez.

 • a . b = b . a dır.

◆ Birleşme Özelliği: Çarpılan üç sayı için işleme 
istenilen yerden başlanabilir.

 • a . ( b . c) = (a . b) . c dir.

◆ Etkisiz Eleman: Çarpma işleminin etkisiz elema-
nı 1’dir.

 • a . 1 = 1 . a dır.

◆ Yutan Eleman: Çarpma işleminde yutan eleman 
0’dır. 0 ile çarpılan her sayının sonucu 0’dır.

 • 0 . a = a . 0 = 0 dır.

◆ Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri-
nin üzerine dağılma özelliği vardır.

 • a . (b + c) = a . b + a . c

 • a . (b – c) = (a . b) – b . c

TAM SAYILARLA İŞLEMLER

Çıkarma işleminde;

◆ Eksilen, çıkanın ters işaretlisiyse toplanır.

 • (+4) – (–3) = (+4) + (+3) = +7+ +

• (–5) – (+4) = (–5) + (–4) = –9+ –

Çarpma İşlemi

◆ Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir.

 • (+) . (+) = (+) • (–) . (–) = (+)

◆ Zıt işaretli iki sayının çarpımı negatiftir.

 • (+) . (–) = (–) • (–) . (+) = (–)

◆ Bir sayının –1 ile çarpımı sayının işaretini değiş-
tirir.

 • (+4) . (–1) = (–4) • (–7) . (–1) = (+7)

◆ Bir sayının +1 ile çarpımı sayıyı değiştirmez.

 • (–3) . (+1) = (–3) • (+4) . (+1) = (+4)

◆ Bir sayının 0 ile çarpımının sonucu 0 dır.

 • (+5) . 0 = 0 • (–3) . 0 = 0

Bölme İşlemi

◆ Aynı işaretli iki sayının bölümü pozitiftir.

 • (+) : (+) = (+)  • (–) : (–) = (+)

◆ Zıt işaretli iki sayının bölümü negatiftir.

 • (+) : (–) = (–)  • (–) : (+) = (–)

◆ Bir sayının –1 ile bölümü sayının zıt işaretlisidir.

◆ Bir sayının +1 ile bölümü sayının kendisidir.

Tam Sayıların Kuvveti

◆ Pozitif tam sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir.

• (+2)3 = +8  • (+5)2 = +25

◆ Negatif tam sayıların tek kuvvetleri negatif; çift 
kuvvetleri ise pozitiftir.

• (–2)3 = –8  • (–5)2 = +25

◆ Sıfır dışındaki sayıların 0. kuvveti +1’dir.

• (+4)0 = +1  • (–4)0 = +1

• –40 = –1  • (–40) = –1
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1. Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlem-
lerini yapınız.

a) 5 + 9 = ......................................................

b) (–2) + (–5) = ..............................................

c) (–17) + (+10) = ..........................................

ç) (–12) + 20 = ..............................................

d) (–1) + (–2) + (–3) + (–4) = ............................

e) 5 + (–4) + 3 + (–2) + (–1) = ..........................

f) (+12) – (+15) = .........................................

g) 11 – (–9) = ................................................

ğ) (–7) – (–9) = .............................................

2. Yanda verilen termometre- 30

20

10

–10

–20

0

de 
Konya’nın bugünkü hava 
sıcaklığı gösterilmiştir. Bu 
bilgiyi kullanarak aşağıda 
verilen diğer illerin sıcaklık 
değerlerini bulunuz.

 a) Antalya: Konya’dan 5°C daha sıcak ➜ .......

 b) Sivas: Antalya’dan 10°C daha soğuk ➜ .......

 c) Adıyaman: Sivas’tan 8°C daha sıcak ➜ .......

 ç) Iğdır: Sivas’tan 3°C daha soğuk ➜ .......

3. Zemin kattan asansöre binen Emrah, emlak 
ofisinin bulunduğu 7. kata çıkacaktır. Asansör 
önce 2 kat aşağıdaki otoparka iner. Bu kattan 
asansöre binen Mutlu, 5 kat yukarıdaki işyeri-
ne gidecektir.

 Buna göre Emrah ile Mutlu’nun işyerleri 
arasındaki kat farkını bulunuz.

4. Aynı işyerinde satış temsilcisi olarak çalışan 
Sertaç ile Bahadır’dan her birinin yapması 
gereken satış miktarı 2700 TL’dir. Gün sonun-
da Bahadır bu miktarın 700 TL üstüne çıktığı-
nı, Sertaç ise Bahadır’ın ulaştığı satış mikta-
rının yarısında kaldığını söylüyor.

 Buna göre Sertaç’ın yapması gereken sa-
tış miktarına göre durumunu gösteren tam 
sayıyı yazınız.

5. TL (bin)

Aylar0

10

–10
–20
–30
–40
–50

20
30
40
50
60

–60

 Yukarıda bir firmanın 7 ay boyunca kâr - zarar 
durumu gösterilmiştir.

 7 ay sonunda firmanın kâr – zarar durumu-
nu bulunuz.

 

6. Aşağıdaki örneklerde toplama işleminin 
hangi özelliklerinin kullanıldığını boşluk-
lara yazınız.

a) Ahmet (–5) + 7 işlemi ile 7 + (–5) işlemle-
rinin sonuçlarının aynı olacağını söylüyor. 

 ................................ özelliği.

b) 5 + (–3) + (–10) işlemini Ulaş ilk iki sayıyı 
toplayarak başlarken, Zühtü son iki sayıyı 
toplayarak başlıyor. Ama ikisi de aynı so-
nucu buluyor. 

 ................................ özelliği.

c) Kerem 8 ile topladığında sonucun 0 (sıfır) 
olmasını istiyor. 

 ................................ özelliği.

ç) Ayla –15’i defalarca aynı sayı ile toplama-
sına rağmen sonucun hep –15 olduğunu 
söylemektedir.

 ................................ özelliği.

ETKİNLİK - 1TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



1

Ü
N

İT
E

12

TEST - 1

1. 

5
–4 0 –2 6 –71

 Yukarıda üzerinde tam sayıların yazılı olduğu balonlar verilmiştir.

 Toplama işlemine göre tersi 1’den küçük olan balonlar patlatıldığında, geriye kalan balonlarda-
ki sayıların toplamı kaç eder?

A. –3 B. –6 C. –12 D. –13

2. 

Zemin (0)

 Yukarıda bir kamyona montaji yapılmış, su çıkarma aşamasındaki  sondaj makinesi gösterilmiştir.

 Yukarıda gösterildiği anda yerin 4 metre altına ulaşmış olup her 10 dakikada 2 metre daha derine in-
dikten sonra makine 5 dakika dinlendirilmektedir.

 Buna göre 1 saat sonra makinenin yer altında ulaştığı derinliği gösteren tam sayı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A. –8 B. –10 C. –12 D. –14

3. (+2) – (–2) işlemine ait model aşağıdakilerden hangisidir?

+
A)

+

+

+

+

+

+
C)

+

+

+

+

+

–

–

+
B)

+

+

+

–

–

D)
+

+

–

–

–

–

–

–
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4. 
–2 –1 +1–4 0 –3

 Kartlarda yazan sayılardan en büyük ikisi-
nin toplamı kaçtır?

A) 2 B) 1 C) 0 D) –1

5. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Yukarıdaki sayı doğrusunun başlangıç nokta-
sında bulunan çekirge önce 4 birim sağa, da-
ha sonra da 5 birim sağa sıçramıştır.

 Bu çekirgenin son konumunu aşağıdaki 
işlemlerden hangisi buldurur?

A) (+5) + (–4) B) (+4) + (+5)

C) (–4) + (–5) D) (–5) + (+4)

6. –3. kattan asansöre binen

3 2

5 4

1 0

–1 –2

–3 –4

% )

 
Nazlı 5 kat yukarı çıkmak is-
terse asansörün hangi tuşu-
na basmalıdır?

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

7. Cep telefonuna 50 TL

Kalan TL
Miktarı

–14

 
yükleyen bir kişi 2 hafta 
sonunda kalan miktarı 
sorguladığında –14 TL 
kaldığını görüyor.

 Buna göre bu kişi süre 
sonunda kaç TL harca-
mıştır?

A) 36 B) 50 C) 64 D) 70

8. 
–3

0

 
Sayı doğrusunun –3 noktasında bulunan bir 
araba, bulunduğu konumdan 4 br uzaklaş-
mıştır.

 Buna göre, aracın son konumunu bulmak 
için,

 I. (–3) + (+4)

 II. (–3) + (–4)

 III. (+3) – (–4)

 işlemlerinden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

9. 

20

–4
 

Sayı doğrusunda verilen işlem aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) (–2) – (–6) B) (+2) – (+4)

C) (+2) – (+6) D) (–2) + (+6)

10. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi-
nin sonucu (–2)’dir?

A) (–3) + (–1) B) (–5) + (+4)

C) (+5) + (–3) D) (–4) + (+2)

11. + +

+ +

+

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+ –

 Yukarıda sayma pullarıyla modellenen iş-
lemin adı ve işlem aşağıdakilerden hangi-
sidir?

 İşlem Adı     İşlem    

A) Toplama (+5) + (+1)

B) Çıkarma  (+5) – (+1)

C) Toplama (+5) + (–1)

D) Çıkarma (+5) – (–1)
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Yanda İdil’in hesap
HESAP ÖZETİ

2 Ocak ...........+250

3 Ocak ...........–125

5 Ocak ...........–50

Kalan Para

 
özeti gösterilmiştir.

Buna göre 12 ve 13. 
soruları cevaplayınız.

12. 3 Ocak günü yapılan harcamanın miktarı 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) (–125) + (+250) B) (–125) – (+250)

C) (+125) + (+250) D) (+125) – (+250) 

13. 5 Ocak günü yapılan işlem aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

A) Hesaba 175 TL para yatırılmıştır.

B) Hesaptan 75 TL para çekilmiştir.

C) Hesaptan 50 TL para çekilmiştir.

D) Hesaba 75 TL para yatırılmıştır.

14. –24°C’de tutulan bir soğuk hava deposunun 
sıcaklığı 7°C artırılmıştır. Sonra sıcaklık 12°C 
düşürülmüştür.

 Buna göre, deponun son sıcaklığı kaç 
°C’dir?

A) –36 B) –31 C) –29 D) –17

15. –3

+20

 Yukarıdaki sayı doğrusunda (+2) ile yapılan 
bir işlem ve işlemin sonucu olan (–3) gösteril-
miştir.

 Buna göre işlem;

 I. Toplama ve diğer tam sayı (–5) olabilir.

 II. Çıkarma ve diğer tam sayı (+5) olabilir.

 III. Çıkarma ve diğer tam sayı (+3) olabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I ve III

16. (–3) ■ (–4) ■ (–5)  işleminde ■’lar yerine 
sırasıyla hangi işlemler yazılırsa sonuç di-
ğerlerinden daha büyük olur?

A) + ve + B) + ve –

C) – ve – D) – ve +

17. Bir derin dondurucunun sıcaklığı her 2°C 
azaltıldığında elektrik faturasında ayda 8 TL 
artış olmaktadır. Sadece sene başında sıcak-
lığı değiştirilip –24°C’ye ayarlanan derin don-
durucu sebebiyle yıl sonu faturasında 288 TL 
fazladan ödeme yapılmıştır. 

 Buna göre, derin dondurucunun önceki 
çalışma sıcaklığı kaç °C’tır?

A) –16 B) –18 C) –20 D) –22

18. –5 +1 0+3 –4 –2

 Yukarıdaki tam sayılar büyükten küçüğe doğ-
ru sıralanacak ve baştan ikinci sayıdan son-
dan ikinci sayı çıkarılacaktır.

 Buna göre, sonuç kaç olur?

A) +5 B) +4 C) –4 D) –5

19.  2 0 1 9

  Deniz seviyesinden yükseldikçe her 200 
metrede hava sıcaklığı 1°C azalmaktadır.

Deniz seviyesinde hava sıcaklığı –5°C 
olan bir şehirde deniz seviyesinden 600 
metre yükseklikte hava sıcaklığı kaç dere-
ce Celcius’tur?

A) –2 B) –4 C) –7 D) –8
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0

–3

–5

Yukarıdaki hedef tahtasına atış yapan Ali, ok isabet eden bölgelerdeki sayıların toplamı ka-
dar puan alacaktır.

Buna göre 1 ve 2. soruları cevaplayınız.

1. Her bölgeye 1 ok isabet ettiren Ali atılan 4 ok sonunda –2 puan almıştır. 

 Buna göre, hedef tahtasının ortasına isabet eden ok kaç puan kazandırır?

A) –2 B) +2 C) +6 D) +10

2. Önceki soruda bulduğunuz cevabı dikkate alarak, negatif sayılara birer ok, pozitif sayılara da 
3’er ok isabet ettiren Ali kaç puan alır?

A) +18 B) +10 C) +6 D) +1

3. 

 
–7 –4 –3 0 +2 +8 +12

 Yukarıda verilen sayıların altı tanesi mavi çemberlerin içine toplamları sıfır olacak şekilde kalan sayı 
da yeşil çemberin içine yerleştirilecektir.

 Buna göre ortadaki yeşil çembere hangi sayı yazılır?

A) 0 B) –4 C) +2 D) +8

TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ
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4. Yere çizilmiş bir sayı doğrusunun –7 nokta-
sında Ali, +2 noktasında da Can bulunmakta-
dır.

 Ali, Can ile aralarındaki mesafe kadar sa-
ğa, Can da aralarındaki mesafe kadar sola 
hareket ederse son durumda bulundukları 
noktalar aşağıdakilerden hangisi olur?

   Ali  Can
 –––– ––––
A)  –7   +2

B)  +9   –9

C)  +7   –2

D)  +2   –7

5. 
–15

K

 Sayı doğrusunda K noktasına 7 birim uzaklık-
ta bulunan noktalardan biri M diğeri N’dir. 

 Buna göre M + N işleminin sonucu kaçtır?

A) –30 B) –22 C) –8 D) –1

6. (+3) + (–5) işlemi ile aşağıdaki işlemlerden 
hangisinin sonucu birbirine eşittir?

A) (–3) + (+5) B) (+3) – (+5)

C) (–3) – (–5) D) (+3) – (–5)

7. 
+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

 Yukarıda sayma pullarıyla modellenen iş-
lem ve sonucu aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) (+4) – (–6) = (+10)

B) (+4) + (–6) = (+2)

C) (+4) + (–6) = (–2)

D) (+4) – (+6) = (–2)

8. Yandaki tabloda, her bir
A –2 +1

–4 +3 –2

B –4 C

 
satır ve sütunda bulu-
nan tam sayıların topla-
mı eşittir.

 Buna göre A + B – C 
işleminin sonucu kaç-
tır?

A) –4 B) –1 C) +1 D) +3

9. 

–15 0 +20

 

Yukarıdaki sayı doğrusunda –15 noktasın-
daki köpeğe, +20 noktasındaki sahibinin 
kaç br uzakta olduğunu bulmak için aşa-
ğıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Sayılar toplanmalıdır.

B) Küçük sayıdan büyük sayı çıkarılmalıdır.

C) Sayıların mutlak değerleri çıkarılmalıdır.

D) Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılmalıdır.

10. 

–4 ,  –7 ,  +5 ,  –10 , –1

 Yukarıdaki sayıları tahtaya yazan bir öğret-
men, kaldırdığı her öğrencisinden aşağıdaki 
işlemleri yapmasını istiyor. 

 • En küçük iki tam sayıyı silin.

 • Sildiğiniz sayıların yerine bu sayıların top-
lamından 6 fazla olan sayıyı yazın.

 Buna göre, en az kaçıncı öğrenciden son-
ra tahtada yazan sayıların tamamı pozitif 
olur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
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11. 

–4 K

–7

+2 –12

+8

 Yukarıdaki merdivenin basamaklarına tam sa-
yılar yazılacaktır.

 –4 yazılı olan basamaktan başlayıp okun ya-
nında yazılı olan sayı ile işleme alınarak bulu-
nan sayı, okun gösterdiği basamağın içine ya-
zılacaktır.

 Buna göre K sayısı kaçtır?

A) –8 B) –10 C) –12 D) –13

12. 

–5 –4 –2 –6+3

 Yukarıdaki şekilde dairelerin içinde yazılı olan 
sayıların toplamı üçgenin içinde yazılı olan sa-
yıya eşit olacaktır. 

 Buna göre içine sayı yazılmayan dairelerin 
toplamı kaç olmalıdır?

A) 20 B) 15 C) 12 D) 9

13. 

–2 a –12 –17 b c

 Yukarıda verilen kutuların içindeki sayılar sol-
dan sağa doğru aynı miktarda azalacak şekil-
de yazılmıştır.

 I. a – b = 15

 II. c + a = –24

 III. c – b + a = –12

 Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğ-
rudur?

A) Yalnız I  B) I ve II

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

14. 
Günler

Gün sonunda 
kâr - zarar miktarı

Pazartesi +45

Salı –20

Çarşamba –30

Perşembe +75

Cuma a

 Yukarıdaki tablo bir  büfenin günlük mas-
rafı olan 60 TL hesaba katıldığında gün 
sonundaki kâr - zarar durumunu göster-
mektedir. Beş günün sonunda toplam kâr 
100 TL olduğuna göre cuma günkü kâr kaç 
TL’dir?

A) 90 B) 80 C) 60 D) 30

15. –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6

1. cetvel

2. cetvel

–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4

 16 birim

 Yukarıdaki iki cetvel bir bölümleri üst üste ge-
lecek şekilde birleştirildiğinde uzunluğu 16 bi-
rim gelmektedir. 

 Buna göre her iki cetvelin kaç birimlik kıs-
mı üst üste gelmiştir?

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

16. Deniz seviyesinden yükseldikçe sıcaklık aza-
lır. A şehrinin sıcaklığının –4°C olduğu bir an-
da; B şehrinin sıcaklığı A şehrinin sıcaklığın-
dan 5°C az, C şehrinin sıcaklığı B şehrinin sı-
caklığından 2°C fazladır.

 Buna göre, bu üç şehirden yüksekliği en 
çok ve en az olan iki şehrin sıcaklıkları top-
lamı kaç °C dir?

A) –16 B) –13 C) –11 D) –10
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1. Aşağıda verilen çarpma ve bölme işlemle-
rinin sonuçlarını bulunuz.

 a) 5 . 7 = .....................................

 b) (+5) . (+9) = .....................................

 c) (–8) . (–3) = .....................................

 ç) (–7) . (+8) = .....................................

 d) (–9) . 0 = .....................................

 e) (–2) . (–3) . (–4) = .....................................

 f) (+20) : (+4) = .....................................

 g) (–36) : 9 = .....................................

 ğ) 19 : (–1) = .....................................

 h) 
3
72
–
–

 = .....................................

2. Madeni para ile oynanan bir yazı - tura atma 
oyununda tura gelirse 4 puan, yazı gelirse –3 
puan kazanılmaktadır.

 10 atış yapan Merve’ye, 4 kez tura geldiği-
ne göre Merve’nin toplam puanını hesap-
layınız.

3. Aşağıda verilen ifadeleri üslü nicelik ola-
rak yazınız.

 ★  5 . 5 . 5 . 5 = .............................................

 ★  (–3) . (–3) . (–3) = .....................................

 ★  (–7).(–7).(–7).(–7).(–7).(–7) = .....................

 ★  –9.9.9.9 = .................................................

 ★  6.6.6.6. … .6 = ...............................
     144424443

	 											  99 tane

4. Aşağıda verilen üslü niceliklerin sonuçla-

rını bulunuz.

 a) 32 = ............... b)  (–3)2 = ...............

 c) 23 = ............... ç)  (–2)3 = ...............

 d) (–5)3 = ............... e)  (–3)3 = ...............

5. Aşağıda verilen üslü ifadelerin sonuçları-

nın işaretlerini “+” ya da “–” olarak belirti-

niz.

 a) 37 = ............. b) (–2018)1 = .............

 c) (–5)4 = ............. ç) –54 = .............

 d) (–72) = ............. e) (–3)3 = .............

 f) 110 = ............. g) –(7)2 = .............

6. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını “>, <, =” 

sembollerini kullanarak karşılaştırınız. 

 a) 34 ........ 43 b) (–2)4 ........ (–4)2

 c) (2018)0 ........ 12018 ç) (–3)2 ........ (–3)3

 d) (–5)2 ........ –52 e) 115 ........ 199

7. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bu-

lunuz.

 a)  (–3)2 + 23 – 33 = ........................................

 b)  –20 + (–5)1 = .............................................

 c)  170 + 017 + 117 + 171 = ...............................

 ç)  (–2)5+ (–2)4+ (–2)3+ (–2)2+ (–2)1 = ............

 d)  23 – 32 . 51 + 43 : 25 = ...............................

8. Aşağıdaki boşluklara uygun olacak şekil-

de çarpma ya da bölme işaretleri koyunuz.

 a)  (–12) ....... (+4) ....... (–2) = +6 

 b)  (+20) ....... (0) ....... (+4) = 0 

 c)  (–1) ....... (–6) ....... (–3) = –18 

 ç)  (+36) ....... (–6) ....... (+6) = –1 

ETKİNLİK - 2TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ
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1. 

M

–24

+6

L

–2

+12

K

–3

 

 Yukarıdaki mavi ve pembe çerçeveli iki kare iki doğru ile farklı renkli 4 parçaya bölünmüştür.
 Aynı renkli her parçada bulunan sayıların çarpımları birbirine eşit olduğuna göre K + L + M kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 13 D) 15

2. 

D y

C

+4

–8

B

+8

x

+32

A

 Yukarıdaki tabloda A, B, C ve D tam sayılarının satır ve sütunlarının kesiştiği karelerde yazan tam sayılar 
bu harflerin çarpımına eşittir.

 Örnek: B.C = –8
             A.D = +8’dir.
 Bu bilgilere göre x + y kaçtır?

A) –20 B) –18 C) –12 D) 6

3. 

İlyas

Ebrar

İstediğiniz kadar büyük ya da küçük sayılar yazın, ben kalem-
kâğıt kullanmadan çarpma işleminin sonucunu bulabilirim.

Tuttuğumuz sayıları birbirleriyle çarpalım, kimler hızlı ve doğru 
işlem yapacak, görelim.

Zümra

Herkes aklından bir sayı tutup bu sayıları da kâğıda yazsın.

 Yukarıda verilen diyalogda çarpma işleminin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

A) Değişme özelliği B) Dağılma özelliği

C) Etkisiz eleman özelliği D) Yutan eleman özelliği

TAM SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
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4. + + + +

+ +

+ +

+ +

+ +

 Sayma pullarıyla yukarıda modellenen iş-
lem aşağıdakilerden hangisidir?

A) (+3) + (+3) B) (+2) . (+3)

C) (+3) . (+2) D) (–3) . (+2)

5. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi-
nin sonucu diğerlerinden daha büyüktür?

A) (+2) . (–5) B) (+1) . (–6)

C) (–3) . (+5) D) (–4) . (+3)

6.  (–2) . (+4)

 işleminin sonucu kaçtır?

A) +2 B) –2 C) –6 D) –8

7. a . b çarpımı negatif değildir.

 Buna göre, a ve b aşağıdakilerden hangile-
ri olamaz?

A)  a = 0  ve  b = +3 

B)  a = (–1)  ve  b = (–4)

C)  a = (+2)  ve  b = (–1) 

D)  a = (+5)  ve  b = (+4)

8. 

0–3–12–2

 Yukarıdaki balonlardan hangileri patlatılır-
sa, kalan balonların üzerinde yazan sayıla-
rın çarpımı negatif olur?

A) Sarı B) Sarı ve Mavi

C) Mavi ve Mor D) Mor ve Kırmızı

9. 

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0

 Sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) (+4) . (–2) B) (–4) . (+2)

C) (–2) . (–4) D) (+4) . (+2)

10.  (–4) . (–3) . (–2)

 işleminin sonucu kaçtır?

A) +24 B) +12 C) –12 D) –24

11. ▲ . ■ . ● çarpımının sonucu negatiftir.

 Buna göre; ▲ , ■ ve ● sayılarının işaretle-
ri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

▲ ■ ●

A) + + –

B) – – +

C) + – +

D) – – –

12. Yandaki çarpma tablo-
• –1 A +5

+2 –2 –10 +10

–3 +3 +15 B

–2 +2 +10 –10

suna göre, A – B farkı 
kaçtır?

A) –20 B) –10 C) +5 D) +10

13.  (–4) . (–11) = (–11) . ▲ 

 olduğuna göre ▲ kaçtır?

A) +11 B) +4 C) –4 D) –11

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



1

Ü
N

İT
E

21

M
A

T
E

M
A

T
İK

TAM SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

14. 

+

+

+

+ –

+ –

+ –

+

+

+

–

–

–

 Yukarıda sayma pullarıyla modellenen iş-
lem hangisidir?

A) (–1) . (–3) B) (+3) . (–1)

C) (–3) . (+1) D) (+1) . (+3)

15. a = –1 olmak üzere aşağıdakilerden hangi-
sinin sonucu diğerlerinden büyüktür?

A) a . (–3) B) a . (+5)

C) a . (–4) D) a . (+2)

16. 

–3

A

–5 10

 Yukarıda renkli üçgenlerin içinde yazan 
sayıların çarpımı ile, beyaz üçgenin içinde 
yazan sayının toplamaya göre tersiyle çar-
pımı 600 olduğuna göre, A kaçtır?

A) 4 B) 2 C) –2 D) –4

17. (–3) . (+5) işleminin sonucu (–1) ile çarpılır-
sa aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A) +15 B) +8 C) –8 D) –15

18. (–8) . (+3) işleminin sonucu, aşağıdakiler-
den hangisinin sonucuna eşittir?

A)  (+2) . (–3) . (+4)

B) (–1) . (–3) . (+4)

C) (–1) . (+12) . (+1)

D) (–1) . (–2) . (–6)

19. A sayısı sayı doğrusunda +2’nin 5 birim so-
lunda B sayısı sayı doğrusunda A sayısının     
8 birim sağındadır. 

 Buna göre A.B kaçtır?

A) 12 B) –10 C) –15 D) –20

20. 

–1 –4 B

–6

+1

+2

A –96

–96

 Yukarıdaki şekilde satır ve sütunda bulu-
nan kutuların içine yazılmış sayıların çar-
pımı –96 olduğuna göre A kaçtır?
A) –4 B) –3 C) 2 D) 3

21. Özgür çokgenlerin içine yazdığı sayı ile çok-
genin kenar sayısını çarparak bir işlem tanım-
lamıştır.

 Örnek: –2  = –2.5 = –10’dur.

 Bu işleme göre;

 
–4++–3 2

 işlemin sonucu kaçtır?

A) –24 B) –28 C) –30 D) –48

22. Denizlerin derinliğini ölçmek için kullanılan bir 
aletten çıkan ses suda ilerleyip denizin dibine 
kadar iner ve dibe çarparak alete geri döner. 
Sesin su içindeki hızı ile zaman çarpılıp so-
nuç ikiye bölününce derinlik ölçülmüş olur. 

 Ölçüm yapılan bir noktanın derinliği –2800 
metre ve sesin sudaki hızı saniyede 1400 
metre olduğuna göre, sesin aletten çıkıp 
geri dönmesi kaç saniye sürmüştür?

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

: (–2)

Başlangıç

x (–5)

 

 Yukarıdaki şekilde başlangıçtaki kutuya bir rakam yazılıp oklardaki işlemler takip edilerek ilerlenecek-
tir. 

 Tüm kutuların içinde yazan sayılar bir tam sayı olduğuna göre; en sondaki kutuya aşağıdaki-
lerden hangisi yazılamaz?

A) 20 B) 15 C) 12 D) 10

2. Üst satır

Alt satır

 –12, –8, –6, 2, 9 ve 15

sayıları aşağıdaki bilgilere göre yukarıdaki kutulara yazılacaktır.

 • –3’e bölündüğünde sonucu 2 olan sayı üst satırdaki bir kutuya yazılacaktır.

 • –1 ile çarpıldığında sonucu 8 olan sayı alt satırdaki bir kutuya yazılacaktır.

 • –5 ile toplandığında sonucu –3 olan sayı üst satırdaki bir kutuya yazılacaktır.

 • En küçük sayı üst satırdaki bir kutuya yazılacaktır.

 • En büyük sayı alt satırdaki bir kutuya yazılacaktır.

 • En büyük rakam alt satırdaki bir kutuya yazılacaktır.

 Bu bilgilere göre üst satırdaki sayıların toplamı ile alt satırdaki sayıların toplamının farkı kaçtır?

A) –32 B) –16 C) 0 D) 32
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3. 
– –

– –

– –

– –

– –

– –

–

–

–

–

–

–

 Yukarıda sayma pullarıyla modellenen iş-
lem aşağıdakilerden hangisidir?

A) (–6) : (–3) B) (–6) : (–2)

C) (–6) : (+3) D) (+6) : (–3)

4. 

I. 
( )

( ).

1

2 0

–

+
 

II. 
( )

( ).( )

2

3 4

–

– –

 

III. 
( )

( ) ( )

5

7 3

–

– –+
 

IV. 
( )

( ): ( )

4

12 3–
+

+

 Yukarıdaki işlemlerden hangilerinin so-
nuçları negatiftir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

5. I. Bir sayı (–1)’e bölünürse sadece işareti 
değişir.

 II. Aynı işaretli iki sayının bölümünün işareti 
pozitiftir.

 III. Negatif bir tam sayı sıfıra bölünürse sonuç 
sıfır olur.

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle 
doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

6.  ▲ = (–3) , ■ = (–1) ve ★ = +2 dir.

 Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisi-
nin sonucu pozitiftir?

A) (▲ – ■) . ★ B) ▲ . ★ + ■

C) (▲ + ■) : ★ D) ▲ :  ■ . ★

7.  (–24) : ▲ : (+6) = (+4)

 olduğuna göre ▲ kaçtır?

A) –2 B) –1 C) +1 D) +2

8. I. (–9) : (+3) = (–3)

 II. (–8) : (–4) = (–2)

 III. (+15) : (–5) = (–5)

 IV. (–20) : (+10) = (–2)

 Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğru-
dur?

A) I ve II B) I ve IV

C) II ve III D) III ve IV

9.  K = (–2) + (–3) . (–1)

  L  = (–12) : 4 – (–3)

  M = (–2) . 5 – (–10) : 2

 Buna göre K, L ve M’nin küçükten büyüğe 
doğru sıralanışı hangisidir?

A) L < K < M B) M < L < K

C) M < K < L D) K < L < M

Yandaki bölme işlemi tab-
:

–2

Bölen

–6

B
öl

ün
en +3 C

B+12 D

Alosuna göre, 10 ve 11. so-
ruları cevaplayınız.

10. A . B işleminin sonucu kaçtır?

A) +36 B) +12 C) –12 D) –36

11. D : C işleminin sonucu kaçtır?

A) +2 B) +1 C) –1 D) –2
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12.  [(+2) . (–6)] : (–3)

 işleminin sonucu kaçtır?

A) +6 B) +4 C) –4 D) –6

13. (–24)  (–4)  (–3) = (–2) eşitliğinde kutula-
rın yerine yazılması gereken işlemler sıra-
sıyla hangileridir?

A) : ve . B) : ve :

C) : ve + D) – ve :

14. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) (+12) : (–3) B) (+12) : (+4)

C) (–12) : (+3) D) (+12) : (+3)

15. 
–36

:

B

+9

A –2

+8

 Şemada verilmeyen A sayısı ve B işlemi 
aşağıdakilerden hangileridir?

A B

A) +4 .

B) –4 :

C) +4 :

D) –4 .

16. 
72

–18 –9c

a b

 Yukarıdaki şekilde a, b ve c harflerinin her biri, 
harfin bağlı olduğu iki sayının birbirine bölüm-
leri sonucu oluşan tam sayıya eşittir.

 Buna göre a + b + c kaçtır?

A) –8 B) –10 C) –12 D) –14

17. 
–36 A B

 Yukarıda dört bölümden oluşan şekilde A sa-
yısı solunda bulunan kutudaki sayının 2 katı, 
sağında bulunan kutudaki sayının 6 katıdır. B 
ise solunda bulunan kutunun içindeki sayının 
–1 katıdır.

 Bu bilgilere göre B sayısı kaçtır?

A) –10 B) –12 C) 8 D) 12

18. 
Konum Sıcaklık

1. Konum –14 °C

2. Konum –18°C

3. Konum –24°C

4. Konum –30°C

 Yukarıdaki tabloda bir derin dondurucu-
nun sıcaklık butonunun konumu ve sıcak-
lıkları verilmiştir. 2. konumda çalışan bir 
derin dondurucunun 4. konumdaki sıcaklı-
ğa geçişi 2 saat sürdüğüne göre 1. konum-
dan 3. konuma geçişi kaç dakika sürer?

A) 80 B) 90 C) 100 D) 110
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1.  
3 3

–6 1 4

2 –2 0

4

(–3)

5 –2

 Yukarıda eşit büyüklükteki iki şeffaf kâğıt özdeş karelere ayrılmış ve içlerine bazı tam sayılar yazılmış-
tır.

 Kâğıtların yönleri değiştirilmeden, sarı kâğıt mavi kâğıdın üzerine yerleştiriliyor ve aynı karelere denk 
gelen sayılar bir üslü ifade oluşturuyor.

 Oluşan üslü ifadelerde mavi kâğıttaki sayı taban, sarı kâğıttaki sayı ise üs olarak kabul edildi-
ğine göre; aşağıdakilerden hangisi oluşan üslü ifadelerin sonuçlarından biri değildir?

A) 9 B) –8 C) 27 D) 5

2. Ahmet 20 santimetrelik önü pembe, arkası mavi kâğıt cetvelindeki sayıları silerek yerlerine –7, –6, ..., 
12 ve 13 sayılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. Ahmet tasarladığı bir oyunda cetveli bir noktadan katla-
yınca altta kalan sayılar taban, üste gelen sayılar da üs olacaktır.

 

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 6 7 85

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 135

 Örneğin, cetvel yukarıdaki gibi 11 noktasından sola doğru katlandığında 9’un üzerine 13; 10’un üzeri-
ne de 12 gelmiş ve sırasıyla 913 ile 1012 üslü ifadeleri oluşmuştur.

Buna göre Ahmet cetveli aşağıda verilen noktalardan hangisinden sola doğru katlarsa oluşa-
cak üslü ifadelerin işaretleri diğer seçeneklerdekilere göre daha fazla sayıda pozitif olur?

A) –1 B) 0 C) 1 D) 2
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3.   I. (–2)5  II. 04  III. (–1)4

 IV. 111  V. (–4)0  VI. –50

 Yukarıdaki üslü ifadelerden hangilerinin 
sonucu pozitiftir?

A) I ve II            B) II ve III

C) III, IV ve V D) IV, V ve VI

4. a = –24         b = (–5)0         c = (–3)2

 olduğuna göre a, b ve c sayılarının doğru 
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) c > a > b             B) a > b > c

C) b > a > c             D) c > b > a

5. I. (–2)■ > 0

 II. –5■ < 0

 III. 4■ > 0

 Yukarıdaki üslü ifadelerden hangilerinde ■ 
kesinlikle çift bir doğal sayıdır?

A) Yalnız I B) I ve II

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

6. (–2)a . b3 ifadesinin a = 3 ve b = –5 için de-
ğeri kaçtır?

A) –1000 B) –500 C) 2500 D) 1000

7.  A = –12 . (–2)2 . (–34)

  B = (–4)5 . (–5)6 . (–6)0

 Yukarıda verilen A ve B değerlerinin işaret-
leri aşağıdakilerden hangisidir?

A B

A) + +

B) + –

C) – +

D) – –

8.  (–3)5 . 43 

 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-
nin sonucuna eşit değildir?

A) 35 . (–4)3 B) –(–3)5 . (–4)3

C) 35 . (–43) D) (–3)3 . 45

9. 
(–1)17

  
–43

  
(–5)2

 Yukarıdaki ifadelerin büyükten küçüğe doğ-
ru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  –  – 

B)  –  – 

C)   –  – 

D)   –  – 

10. 10■ ifadesinin değeri 12 basamaklı bir sayı-
dır. 

 Buna göre, ■ kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

11. 

a

b

 Yukarıdaki dikdörtgene ait kenar uzunlukla-
rı aşağıdakilerden hangileri olabilir?

A)  a = (–5)2 B) a = –44

 b = (–3)5  b = 55

C) a = (–24) D) a = –(–2)3

 b = –(–3)3
  b = –(–52)

12. I. –24           II. (–4)2           III. –(–42)

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri birbirine 
eşittir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
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1. –5

–1

7

10

 Yukarıdaki hedef tahtasının dört bölgesine, isabetli atışlarda verilmek için içeriden dışarıya doğru 10, 
7, –1 ve –5 puanları yazılmıştır. 

 Gamze’nin 6 atış yapacağı (Oyunda 6 atış bir turdur.) bu oyunda 10 numaralı bölgeye isabet ettirilen 
okların sayılarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

 – Bir adet ok için 10 puan alınırken istenilen bir atışın puanına da 2 eklenecektir.

 – İki adet okun her biri için 10 puan alınırken istenilen bir atışın puanının toplama işlemine göre ter-
si alınacaktır.

 – Üç adet okun her biri için 10 puan alınırken diğer bölgelere isabet eden atışların her birine 5’er 
puan eklenecektir.

Gamze’nin 3 tur şeklinde yapacağı atışların her turunda 10 numaralı bölgeye farklı sayıda ok 
isabet ettiğine göre, Gamze’nin alabileceği en düşük puanların toplamı kaçtır?

 

A)  15 B) 30 C) 42 D) 46

2. 

–6°C

+

–

 

 Şekilde bir derin dondurucunun kontrol paneli ve tuşları gösterilmiştir. “+” tuşuna her basışta sıcak-
lık 4°C artıp, “–” tuşuna her basışta ise 2°C azalmaktadır. Sıcaklığı –18°C ye getirmek isteyen Gizem 
yanlışlıkla “+” tuşuna iki kez basmıştır.

 Bu durumda sıcaklığı –18°C ye düşürmek için Gizem “–” tuşuna kaç kez basmalıdır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12
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3. 

120

 Sayı doğrusundaki konumu ve yönü yukarıda-
ki gibi olan bir oyuncak arabanın, kumanda-
sındaki “➞” tuşuna bir kez basıldığında 6 br 
geri; “ ”  tuşuna bir kez basıldığında da 10 br 
ileri gitmektedir.

 Buna göre, kumandanın “➞” tuşuna 2, “ ” tu-
şuna da 5 kez basıldığında araba, sayı doğru-
sunun hangi noktasında durur?

A) –88 B) –26 C) –24 D) 20

4. Başlangıçta içinde hiç bakteri bulunmayan bir 
deney kabındaki bakterilerin sayısının 25 gün 
boyunca her gün 60 arttığı; 25. günden sonra 
ise her gün 25 azaldığı gözlemlenmiştir.

 Buna göre 35. günde kapta kaç bakteri 
olur?

A) 1000 B) 1100 C) 1250 D) 1350

5. Bir top oyununda oyuncu çemberin içine at-
tığı her top için 20 puan çembere değen ve 
çemberin dışına çıkan her top için sırasıyla –5 
puan ve –15 puan alacaktır.

 Bu oyuncu çemberin içine 15, üzerine 3 ve 
dışına 5 atış yaptığına göre, son durumda 
toplam kaç puan alır?

A) –210 B) 210 C) –200 D) 200

6. –216°C de tutulan bir kimyasal madde, sıcak-
lığı dakikada 8°C arttıran bir düzenekle ısıtılı-
yor.

 Buna göre, maddenin sıcaklığı kaç dakika 
sonra –160°C ye ulaşır?

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

7. 
Açıklık: Bir veri grubunda en büyük değer 
ile en küçük değer arasındaki farktır.

 Bir şehirde 5 ayda kaydedilen °C türünden en 
düşük sıcaklıklar –12, –7, –11, –18 ve –15’tir.

 Bu sıcaklık verilerinin oluşturduğu sayı di-
zisinin açıklık değeri kaçtır?

A) –25 B) –18 C) 8 D) 11

8. Pınar’ın kredi kartın-
Hesap Dökümü

Para yatırma +500 TL

Alışveriş –150 TL

Para çekme –250 TL

Alışveriş –100 TL

Alışveriş –75 TL

da son bir ayda ger-
çekleşen işlemler 
yandaki hesap dökü-
münde verilmiştir.

 Buna göre, ay so-
nunda Pınar’ın kre-
di kartına ödemesi 
gereken borç miktarı hangi sayı ile ifade 
edilir?
A) –75 B) –100 C) –125 D) –175

9. Bir petrol kuyusunda her 30 metre derinlikte 
sıcaklığın 2°C arttığı gözlenmiştir.

 Petrol kuyusunun dışında sıcaklık –6°C ve 
dibinde sıcaklık 18°C ise kuyunun derinliği 
kaç metredir?
A) 720 B) 540 C) 360 D) 240

10. Para (Bin TL)

Yıllar

Gider

Gelir

2016 2017 2018 20190

10

20

30

40

50

 Yukarıdaki sütun grafiği bir şirketin 4 yıllık gelir 
ve giderlerini göstermektedir.

 Buna göre, bu şirketin kâr - zarar durumu-
nu ifade eden tam sayı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) 20000 B) 10000

C) –10000 D) –20000
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1ÜNİTE DEĞERLENDİRME 

1. Yanda verilen buzdolabı düğmesi, dolabın soğukluğunu ayarlamak için tasar-
SağSol

– +

lanmıştır.

 • Düğmeyi sağa çevirdikçe her kademe için 2°C artmakta, sola çevirdikçe 
her kademe için 3°C azalmaktadır.

 • Sıcaklığı 5°C olan dolabının soğukluğunu –4°C’ye düşürmek isteyen Asya, 
düğmeyi yanlışlıkla 3 kademe sağa çevirmiştir. 

Asya’nın dolabı istediği sıcaklığa ayarlayabilmesi için düğmeyi hangi yönde kaç kademe çe-
virmelidir?

A) Sağa doğru 5 kademe  B) Sola doğru 5 kademe

C) Sola doğru 3 kademe  D) Sola doğru 4 kademe

2. Tekrarlama komutu

ê Sağa ilerleme komutu

ê Sola ilerleme komutu

 Bilgisayarda robotik kodlama programı öğrenmeye çalışan bir öğrencinin kullandığı sembol bilgileri 
yukarıda verilmiştir.

 Örneğin; Buradaki komutla sağa 4 birim ilerle, daha sonra sola 2 birim ilerleme

ê

ê

3
4

2

 
komutları vardır ve bu işlemi 3 defa tekrarlatma komutu vardır.

 

ê

ê

4

ê2

5

1

 Buna göre sayı doğrusunda (–3) noktasında bulunan bir cisme, yukarıdaki komutu yollandığın-
da cismin sayı doğrusunda son geleceği nokta neresi olur?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME  – 1

3. 

–24 6

A B C D

 Yukarıdaki sayı doğrusu eşit aralıklara ayrıl-
mıştır.

 Verilenlere göre; D – A + B işleminin sonu-
cu kaçtır?

A) 6 B) 12 C) –24 D) –30

4. 

–1 0 1

 Eşit bölmelere ayrılmış sayı doğrusunda 
gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) (–3) + (+6) + (+8)

B) (+6) + (–3) + (–8)

C) (–3) + (+6) + (–8)

D) (+3) + (+6) + (–8)

5. Bir apartmanın –2. katında bulunan Aysun 7 
kat yukarıda bulunan evine çıkacaktır.

 Buna göre Aysun kaçıncı katta oturmakta-
dır?

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

6. 
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Şeklinde modellenen işlem aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) (+5) + (+3) = 8

B) (+5) – (–3) = 8

C) (+5) + (+3) + (–3) = 8

D) (+5) – (+3) = 8

7. 
–15 = 15 28 = –28

 Yukarıdaki semboller toplama işleminin bir 
özelliğini temsil etmektedir.

 Buna göre;

 
–23 – +19

 işleminin sonucu kaçtır?

A) 42 B) –42 C) 4 D) –4

8. (–8) + (+17) = ■ +(–8)

 ▲ + [(–7) + (+13)] = [(–9) + (–7)] + (+13)

 Yukarıda verilenlere göre; ▲ + ■ işleminin 
sonucu kaçtır?

A) –8 B) 8 C) –26 D) 26

9. 

–1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – … + 50 – 51

 Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır?

A) 25 B) –25 C) –26 D) 26

10. –2’den küçük tam sayılarla 5’ten büyük 
tam sayıların toplamı kaçtır?

A) 15 B) 9 C) –7 D) –12

11. Adana’da hava sıcaklığının 12°C olduğu bir 
anda Erzurum’da hava sıcaklığı –7°C olarak 
ölçülmüştür.

 Buna göre Erzurum,  Adana’dan kaç dere-
ce daha soğuktur?

A) 5 B) 19 C) –19 D) –5
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME – 1 

12. Sınıfındaki akıllı tahta için şifre belirleyen Dila Öğretmen, öğrencilere   
şifreyi bulabilmeleri için bazı ipuçları vermiştir.

 • Şifremiz sayı ve sembollerden oluşmaktadır.

 • Şifre sırasıyla bir basamaklı en küçük tam sayı, iki basamaklı en bü-
yük negatif tam sayı ve en küçük rakamdan oluşmaktadır.

Verilen bilgilere göre akıllı tahtanın şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9 – 9900 B) –9 – 990 C) 0 – 1000 D) –9 – 100

13. “Tam Sayılarla İşlem Oyunu” isimli bir etkinlik hazırlayan Mustafa         
Öğretmen, etkinlik için dart tahtasını kullanmıştır.

 Oyunun kuralları şöyledir:

 � Her öğrencinin 5 atış hakkı vardır.

 � Dart tahtasındaki renklerin puanları;

  mavi bölge –3 puan, turuncu bölge +1 puan

  yeşil bölge +2 puan, kırmızı bölge +5 puan

 � Darta isabet etmeyen atışlar için –5 puan verilmektedir.

 Buna göre atışları verilen aşağıdaki öğrencilerden hangisi en çok puanı almıştır?

A) Ece

2 kez mavi

2 kez kırmızı

 B) Masal

2 kez yeşil

1 kez kırmızı

 C) Öykü

1 kez mavi

1 kez turuncu

1 kez kırmızı

1 kez yeşil

 D) Özgen

4 kez turuncu

14. Yanda açınımı verilen zar ve 3 renkten oluşan çark-  

–4

0–1 1 2

–2

la ilgili bir oyun hazırlanmıştır.

 Zar atılıp çark döndürüldüğünde;

 • Çark mavi renkte durur ise, zarın üst ve alt yüzü-
ne gelen sayılar toplanır.

 • Çark kırmızı renkte durur ise, zarın üst ve alt yü-
züne gelen sayılar çarpılır.

 • Çark sarı renkte durur ise, zarın üst yüzünden, alt yüzündeki sayı çıkarılır.

 En büyük sayıyı yapan kişi oyunu kazanır. 

 Oyunu oynayan 3 öğrencinin çark renkleri ve zarın üst yüzündeki sayılar şöyledir:

 Ege Þ Mavi ve 0  İrem Þ Kırmızı ve 1  Sarp Þ Sarı ve –4

 Buna göre, öğrencilerin puanlarına göre sıralaması aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Ege > İrem > Sarp  B) İrem > Sarp > Ege

C) Sarp > İrem > Ege  D) Ege = Sarp > İrem
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME – 1 

15. 
Gündüz Gece

Adana 15°C 4°C

Niğde 9°C –6°C

İzmir 12°C –1°

Kars 3°C –11°C

Zaman

İller

 Yukarıdaki tabloda bazı illerin gündüz ile gece 
sıcaklıkları verilmiştir.

 Tabloya göre hangi ilin gündüz ile gece 
arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?

A) Adana B) Niğde

C) İzmir D) Kars

16. 

+6

+2

0
–1

 Selim yukarıdaki gibi puanlanmış hedef tahta-
sına 6 atış yapıyor. Bütün atışları tahtaya isa-
bet eden Selim her bir bölgeye en az birer ok 
isabet ettirmiştir.

 Selim her ok için isabet ettirdiği puanı al-
dığına göre; Selim kaç farklı puan alabilir?

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

17. Serap sayı doğrusunda –4 tam sayısının üs-
tünde, Celal ise Serap’tan 9 birim uzakta bu-
lunan bir noktadadır.

 Buna göre Celal’in sayı doğrusu üzerinde 
bulunabileceği tam sayıların çarpımı kaçtır?

A) –65 B) –60 C) –36 D) –20

18. a ve b tam sayıları için,

 a . b = 15 olduğuna göre a – b ifadesinin en 
büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) –14 B) –2 C) 2 D) 14

19. Termometrenin 7°C’yi gösterdiği bir odada sı-
caklık her 2 dakikada 3°C azalacak şekilde 
ayarlanıyor.

 Buna göre 8 dakika sonra termometre kaç 
°C’yi gösterir?

A) –19 B) –17 C) –5 D) 19

20. Bir ilde 4 gün boyunca gece ölçülen hava sı-
caklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Salı Çarşamba Perşembe Cuma

–10°C –8°C –6°C 4°C

 Bu bilgilere göre 4 günlük sürede gece öl-
çülen sıcaklık ortalaması kaç °C’dir?

A) –20 B) –12 C) –8 D) –5

21. Çarpımları –180 olan beş tam sayıdan üçü; 
–1, –2 ve 6’dır.

 Buna göre diğer iki tam sayı aşağıda veri-
lenlerden hangisi olabilir?

A) 1 ile 15  B) –1 ile –15

C) –3 ile +5 D) –3 ile –5

22.  15  (–3)  (–5)

 ifadesindeki kutulara aşağıdaki işlemler-
den hangileri sırasıyla yazılırsa elde edilen 
sonuç diğerlerinden daha küçük olur?

A) x, – B) +, x C) x, + D) ÷, x

23. Metehan 90 soruluk bir sınavda 4 soruyu boş 
bırakmıştır. Bu sınavda her doğru cevaba 
(+3) puan, her yanlış cevaba (–1) puan veril-
miştir.

 Metehan toplam 230 puan aldığına göre 
kaç soruya yanlış cevap vermiştir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
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Gök cisimlerinin yapısını ve hareketlerini teleskobun yardımıyla inceleyen bilim insanı Gök Bilimci ola-
rak adlandırılır.

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 1. ÜNİTE

Rasathane (Gözlemevi)
♦ Uzayla ilgili araştırmalar yapılması için kurulmuştur.
♦ Şehir içindeki ışık yoğunluğundan dolayı şehir dışındaki yerlere kurulur.
♦ Işıklı ortamlar ve bulutlar gözlem yapmayı zorlaştırır.

UZAY TEKNOLOJİSİ

UZAY KİRLİLİĞİ

Uzay Mekikleri Yapay UydularUzay İstasyonları

ürünüdür. ürünüdür.

neden olabilir.neden olabilir. neden olabilir.

ürünüdür.

Uzay Teknolojisiyle Üretilen Ürünler
•  Alüminyum folyo  
•  Teflon
•  Uzay giysileri

•  Şeffaf diş teli
•   Uzayda kullanılan tükenmez kalem
•   Kablosuz aletler

Hans Lippershey
(Hans Liperşey)

İlk teleskop

Uluğ Bey

Türk dünyasının astronomi ve matematik alanında ye-
tiştirdiği ünlü bilginler.

Galileo
Astronomide kullanılan

ilk teleskop

Ali Kuşçu

Optik teleskopları

Teleskop

Radyo teleskopları

X-ışını teleskopları

Kızıl ötesi ışını teleskopları

Gama ışını teleskopları

çeşididir.

çeşididir.

çeşididir.

çeşididir.

çeşididir.
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♦ Bulutsu, uzaydaki yüksek sıcaklıktaki yo-
ğun gaz ve toz bulutlarıdır.

♦ Kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel 
yapılı gök cisimlerine yıldız denir.

                    
            Doğar  Büyür   Ölür

♦ Çekim alanı her türlü maddesel oluşu-
mun ve ışınımın kendisinden kaçmasına 
izin vermeyecek derecede güçlü olan bü-
yük kütleli kozmik cisimlere kara delik adı verilir.

♦ En yüksek sıcaklıktaki yıldızlar beyaz - mavi, orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı, soğuk yıldızlar kırmızı renk-
te görülür.

♦ Güneş Sistemimizin içinde bulunduğu galaksi (gök ada) Samanyolu gök adasıdır.

♦ Samanyolu ve Andromeda galaksileri sarmal şekillidir.

Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında bir arada görünen yıldız kümeler takım yıldızı olarak adlandırılır.

Orta sıcaklıkta sarı - turuncu renkte bir yıldızdır.

GÜNEŞ

Işık Yılı: Işığın bir yılda aldığı mesafedir. Işık yılı yaklaşık 9,46 x 1012 km’dir. İki gök cismi arasındaki uzak-
lık “ışık yılı” birimi ile ifade edilir.

Güneş, diğer yıldızlar, bulutsular, kara delikler, gezegenler, uydular bir araya gelerek galaksi (gök ada) de-
diğimiz büyük sistemleri oluşturur.

Galaksi

Sarmal EliptikÇubuklu sarmal Düzensiz şekilli

şeklidir. şeklidir. şeklidir. şeklidir.www.sb
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1. Aşağıdaki görsellerde araçlarla ilgili verilen soruları yanıtlayınız.

 Uzay Mekiği Uydu Uzay İstasyonu

 a) Bu araçlar hangi çalışmaların ürünüdür?

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

 b) Bu araçlar nelere desteklik sağlar?

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

 c) Bu araçlar uzayda hangi olumsuz sonuçlara neden olabilir?

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

 ç) Bu araçların görevlerini kısaca yazınız.

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

 d) Uzayda 2. görseldeki araçtan ülkemize ait olan var mıdır? Bazılarının adlarını yazınız.

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

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

2. Uzaya gönderilen yapay uyduları kullanım amaçlarına göre yazınız.

 Meteoroloji Uyduları Gözlem Uyduları Haberleşme Uyduları

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

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

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

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

UZAY ARAŞTIRMALARI ETKİNLİK - 1
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1. Aşağıda verilen yıldızın oluşum şemasını inceleyerek verilen soruları yanıtlayınız.

 Medusa Tripid Eagle

1

4

3

2

a) Gaz ve tozların yoğunlaşması ve ısınmasıyla oluşan bulut benzeri yapı nedir? Şemada kaç numa-
ra ile gösterilmiştir?

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

b) Medusa, Tripid ve Eagle neye örnek olarak gösterilebilir?

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

c) Yıldızlar söndüğünde, kütlesel çekim güçleri çok yüksek gök cisimleri oluşur. Kütle çekim kuvveti 
ışığın bile dışarı çıkamaz minicik bir kara nokta gibi görünür. Bu yapıya ne denir?

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

2. Geçmiş zamanlardan beri takım yıldızları çeşitli şekillere benzetilmiştir. Aşağıda verilen takım 
yıldızlarını benzettiğiniz şekli altındaki boşluklara yazınız.

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

3. Dünyamızın bulunduğu galaksi ve sistemi yazınız.

 • ............................ Galaksisinde ............................ sistemi içerisinde yer almaktadır.

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ ETKİNLİK - 2
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UZAY ARAŞTIRMALARI TEST - 1

1. Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya uydu ve geze-

genlerden elde edilen örnekleri Dünya’ya ulaştıran araçlar uzay teknolojisi içerisinde yer alır. 

 
♦ Uzaya gönderilecek araçları uzaya yükselten araçlardır.

♦ Atmosfer dışındaki oksijensiz ortamlarda çalışabilir. 

♦ Kullanım amacı kısa zamanda yüksek sürate ulaşabil-
mesidir. 

♦ İnsansız uzay aracıdır. 

♦ Bir gezegeni ya da bir gök cismini incelemek için gön-

derilir. 

♦ Yeniden kullanılabilen uzay araçlarıdır. 

♦ Yörüngede manevra yapabilme özelliğine sahiptir. 

♦ Uzayda insanların çalışmasını ve konaklamasını sağlar.

♦ Haberleşme, gözlem gibi amaçlarla uzaya gönderilen, 

Dünya’nın veya başka gök cisimlerinin yörüngesinde 

yerleştirilen uzay araçlarıdır. 

a

b

c

d

e

Uzay Mekiği

Uzay İstasyonu

Roketler

Uzay Sondası

Yapay uydu

1

2

3

4

5

 

Yukarıdaki numaralarda gösterilen uzay araçlarına ait özellikler harflerle gösterilmiştir. Bu araçların 

özellikleri ile eşleştirmesi aşağıda verilmiştir. 

 1 - c,  2 - d,  3 - a,  4 - b,  5 - e

 Bu eşleştirmelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Uydular farklı amaçlarla uzaya gönderilir. 

B) Uzay istasyonları insanlı uzay araçlarıdır. 

C) Uzay sondaları içerisinde gezegenleri incelemekle görevli astronotlar bulunur. 

D) Roketler çeşitli araçları uzaya göndermekte kullanılır.
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UZAY ARAŞTIRMALARI

2. 
•  Uzaya fırlatılır ve Dünya çevresinde döner.

•  Uçak gibi yeryüzüne inebilir.

•  Tekrar tekrar kullanılabilir.

 Yukarıda bazı özellikleri verilen uzay aracı 
hangi seçenekte gösterilmiştir?

 A) B)

C) D)

Yapay uydu Uzay mekiği

Uzay istasyonu Uzay teleskobu

3. 

Uzay istasyonları

Uzay sondası

Uzay mekikleri

Radyo, tv, iletişim ve uzay
çalışmalarına yardımcı olur.

Gezegenlere gönderilerek,
gezegenlerin

görüntülerini çeker.

Uzay seyahatleri yapılır.
Uzay araçlarına
malzeme taşır.

Uzayda araştırma yapmak,
Dünya’da yapılamayan

deneyleri yer çekimsiz or-
tamda yapmak için kullanılır.

Yapay uydular

 Yukarıda uzay araştırmaları için geliştirilen 
araçlar ve üretilme amaçları verilmiştir.

 Buna göre, doğru eşleştirme yapıldığında 
aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?

 A) B) C) D)

4.   Uzayda kirliliğe neden olan pek çok araç vardır.
     

Uzay
Kirliliği

İşlevsiz uydular

Dünya’daki eskimiş
teleskoplar

Uzay aracı
atıkları

Kuyruklu yıldızlar

Meteorlar
İşlevsiz roket

parçaları

 Yukarıda verilenlerden kaç tanesi uzay kir-
liliğine neden olur?

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

5. Şekildeki gök bilim-
cinin iyi bir gözlem 
yapabilmesi için 
hangi günlerde gök-
yüzünü incelemesi 
gerekir?

A) Şehir ışıkları ile 
aydınlatılmış, bulutsuz bir gecede

B) Şehir ışıklarının olmadığı, bulutlu bir gece-
de

C) Şehir ışıklarının olmadığı, bulutsuz bir ge-
cede

D) Şehir ışıkları ile aydınlatılmış bulutlu bir ge-
cede

6. Uzaya gönderilen Türk uydularına ait bazı 
özellikler aşağıda verilmiştir.

• Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer göz-
lem uydusudur.

• Türkiye’nin ilk yapay yer gözlem uydusu-
dur.

• Askerî amaçlı yer gözlem uydusudur.

 Buna göre aşağıdaki uydulardan hangisi-
ne ait bir özellik verilmemiştir?

A) Göktürk uydusu

B) Bilsat uydusu

C) Türksat 1A uydusu

D) Rasat uydusu
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UZAY ARAŞTIRMALARI TEST - 2

1. Ülkemizde ilk yapay uydu 1994 yılında uzaya gönderildi; ondan sonra çeşitli zamanlarda haberleşme ve 
gözlem uyduları gönderildi. 

 
Türksat 1A

Göktürk 2

Göktürk 1

Türksat 4A

Türksat 2A

Türksat 3A

Rasat Türksat 1B

Türksat 1C Bilsat

 Zeynep ve Naz “Uzaya gönderilen Türk Uyduları” konusu ile ilgili proje görevi olarak bir oyun üretmişler-
dir. Oyunun kuralları şöyledir: 

♦ Oyun 10 adet kartla oynanır. 

♦ Kartın ön yüzünde Türk uydularının özellikleri yazmaktadır. 

♦ Kartlar karıştırılarak ön yüzeyleri altta kalacak şekilde kapatılır. 

♦ Her oyuncu birer tane kart çeker. 

♦ Her oyuncu diğerine sırayla sorular sorar. 

♦ Oyuncuların iki soru sorma hakkı vardır. 

♦ Sorular sonunda tahmini doğru olan rakibinin kartını alır. 

 Naz arkadaşına aşağıdaki soruları sorup cevapları alarak uyduyu doğru tahmin etmiştir. 

 ♦ Gözlem uydusu mu? (Hayır)

 ♦ Aktif olarak görevine devam etmekte midir? (Evet)

 Buna göre Naz’ın doğru tahmin ettiği uydu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 A) Rasat B) Türksat 2A C) Türksat 3A D) Göktürk - 2

2. “Uzay Araştırmaları” konusu ile ilgili hazırlanan bulmaca aşağıdaki gibi doldurulmuştur.
 

A S T R O N O T

H L

U İ

B K

B İ R U N İ

L Ş

E Ç

U

2

4 1

3

➠

➠ ➠

➠

 1. Dünya’da kalarak uzay gözlemi yapan kişilere denir.

 2. “Ay Safhalarının Açıklaması” adlı eserin sahibi gök bilimcidir.

 3. Güneş’in hareketinden mevsimlerin ne zaman başladığını hesaplayan bilim insanıdır.

 4. Dünya yörüngesine yerleştirilen bir teleskobun adıdır.

 Bu bulmacada yukarıdaki sorulardan hangisinin cevabı yanlıştır?

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

3. 
Çeşitli görevler için bilim insanları tarafından 
uzaya gönderilen, Dünya’nın yörüngesinde do-
lanan binlerce yapay uydu vardır. Bu uyduların 
bir bölümü etkin büyük bir bölümü ise atıl du-
rumdadır. Atıl durumda olan uydular uzay araç-
larının kaza yapmasına neden olabilir.

 Verilen bilgiye göre, aşağıdaki sonuçlar-
dan hangilerine ulaşılamaz?

A) Yapay uydular insanlar tarafından uzaya 
gönderilir.

B) Uzay araştırmaları uzay kirliliğine neden 
olabilir.

C) Yapay uydular insanlı ve insansız uzay 
araçlarına çarpabilir.

D) Uzay kirliliği Dünya’daki yaşama doğrudan 
zarar verebilir.

4. Uzaya araştırma yap-
ması için gönderilen 
şekildeki araç uzay-
da zaman içerisinde 
enerjisini aşağıdaki-
lerden hangisi ile 
sağlar?

A) Uçak yakıtı ile
B) Rüzgâr enerjisi ile
C) Elektrik enerjisi ile
D) Güneş panelleri ile

5. 

Yapay uydu Uzay mekiği

Teflon tava Televizyon

Astronot
giysisi

1 2

4 5

3

 Yukarıdaki eşya ya da araçlardan hangisi 
uzay teknolojisinin bir ürünü değildir?

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

6. Uzay ile ilgili araştırmalar yapmış bazı gökbi-
limciler aşağıda verilmiştir.

 Güneş’in hareketinden mev-
simlerin ne zaman başladığını 

hesaplayan gök bilimci

Güneş merkezli Güneş  
sistemi fikrini ortaya atan  

gök bilimci

Ay’ın ilk haritasını çıkaran  
gök bilimci

Bîrunî

Ali Kuşçu

Copernicus

 

Bu bilim insanları ve onlara ait özellikler 
eşleştirildiğinde hangi seçenekteki görü-
nüm oluşur? 
A)

C)

B)

D)

7. 
İnsan hep uzayı merak etmiştir. Teleskoplar-
la uzayı gözlemlemiş, yetmemiş uzaya, uzay 
araçları göndermiştir.

1957 yılından bu yana 15000’den fazla yapay 
uydu Dünya yörüngesine oturtulmuştur. Bu uy-
dulardan ancak 300 kadarı görev yapmaktadır. 
Diğerleri uzayda işlevsiz bir çöp hâlindedir.

 Yukarıdaki bilgiye göre;
 I. Dünya’daki teleskoplar uzayı tanımakta 

yetersiz kalmıştır.
 II. Yapay uyduların görevi sürekli değildir.
 III. Yapay uydular uzayda kirliliğe neden ol-

maktadır.

 ifadelerinden hangilerine ulaşılır?

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

8. 
Meteorlar Uzay mekikleri

Roket parçaları Uzay istasyonları

Doğal uydular Yapay uydular

1

3

5

2

4

6

 Tabloda verilenlerden hangileri uzay kirlili-
ğine yol açmaz?

A) 1 ve 6 B) 1 ve 5
C) 2 ve 4 D) 3, 5 ve 6
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TEST - 3GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ

1. “Gök Cisimleri” konusu aşağıdaki şekil üzerinde anlatılmıştır. 

 Bu gök cisimlerini, iç içe geçen oyuncak küpler kullanarak anlatmak isteyen bir öğrenci farklı renk ve 
boyutlardaki küplere boyutlarına göre şekildeki gökcisimlerinin numaralarını verecektir. 

 

1. Güneş sistemi

2. Samanyolu Galaksisi

3. Dünya

4. Avcı Kolu

 

 Buna göre kutulara verilen numaralar aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

Kırmızı kutu Mavi kutu Sarı kutu Yeşil kutu

A) 2 1 3 4

B) 1 3 4 2

C) 2 3 1 4

D) 4 2 1 3

2. Yapılan etkinlikte öğrencilere iki tane tanım verilerek tanımları verilen gökcisimlerinin kutucuklar üzerin-
de yazan rakamları bulmaları istenmiştir. Bu rakamların farkı olan sayının yazdığı kutucuktaki gök cis-
minin hangisi olduğu sorulmuştur. 

 1. Tanım: İçerdikleri madde miktarı çok büyük, kütlesel çekim çok yüksek olan gök cisimleridir. 

 2. Tanım: Gaz ve tozların yoğunlaşması ve ısınmasıyla oluşan bulut benzeri yapıdır. 

 
Gezegen Kara delik Güneş sistemi

Yıldız Galaksi Bulutsu

1

4

2 3

5 6

 Bazı öğrencilerin cevapları aşağıda verilmiştir. 

 Ali : Yıldız   Yaz : Güneş Sistemi

 Çağan : Kara delik   Kayra : Galaksi

 Buna göre hangi öğrencinin cevabı doğrudur? 

 A) Ali B) Yaz C) Çağan D) Kayra 
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GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ

3. Arda, bir balonun üzerine çeşitli noktalar ve 
yıldız şekilleri çizerek balonu şişirmiş ve aşa-
ğıdaki şekil ortaya çıkmıştır.

 

★

★

★

★

★

★
★

★

★

★

★

★

★

★
★

★

★

★ ★

••

•
•

••

•

•

•
•

•

• •

 Arda, yaptığı bu etkinlikle aşağıdaki hipo-
tezlerden hangisine dikkat çekmek iste-
miştir?

A) Evren gaz ve toz bulutundan oluşmuştur.

B) Evrenin bir başlangıcı vardır.

C) Evren sürekli genişlemekte, gök cisimleri 
birbirinden uzaklaşmaktadır.

D) Evrende yalnızca yıldızlar vardır.

4. Bir gök cismini anlatan bilgi kartları aşağıda 
verilmiştir. 

Gökyüzüne baktığımızda farklı şekillerde görürüz.

Bugüne kadar seksen sekiz tane belirlenmiştir.

İsimlerinin çoğu eski Yunan ve Romalılar tarafın-
dan verilmiştir.

 Buna göre verilen bilgi kartları hangi gök 
cismini anlatmak için hazırlanmıştır?

A) B)

C) D)

Galaksi Yıldız

Takım yıldızı Bulutsu

5. Ali, fen bilimleri dersinde dinlediği bir konu ile 
ilgili yukarıdaki notları almıştır.

 • Bir başlangıcı vardır.

• Sürekli genişlemektedir.

• Tüm gök cisimleri içerisindedir.

 Buna göre Ali’nin dinlediği konu aşağıda-
kilerin hangisinden bahsetmektedir?

A) Uydu B) Galaksi

C) Evren D) Yıldız

6. 
Sarmal, eliptik ve düzensiz
şekilli olarak 3 çeşiti vardır.

Bütün gök cisimleri ve arala-
rındaki boşlukları içine alır.

Galaksi

Kara delik

Bulutsu

Evren

Takım yıldızı

Uzaydaki büyük toz ve gaz
bulutlarına verilen isimdir.

Hayali çizgilerle birleştirilmiş
şekilli yıldız gruplarıdır.

 Yukarıdaki bilgiler ve kavramlar eşleştiril-
diğinde hangi kavram dışarıda kalır?

A) Galaksi B) Kara delik

C) Bulutsu D) Takım yıldızı

7. Aşağıda verilen yıldızlar ile ilgili sorular nokta-
lı yerlere “Evet - Hayır” yazılarak tamamlana-
caktır.

 I. Isı ve ışık kaynağı mıdır? .......

 II. Yüzeyi sıcak ve büyük müdür? .......

 III. Dünyadan ışıkları kesintisiz ve sürekli gö-
rülür mü? .......

 IV. Sahip olduğu renk sıcaklığı hakkında bil-
gi verir mi? .......

 Buna göre “Evet” olarak yanıtlanacak soru-
lar hangi seçenekte verilmiştir?

A) I ve II  B) III ve IV

C) I, II ve IV D) II, III ve IV
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TEST - 4

1. Dünya’dan bakıldığında bir grup halinde görülen yıldızlara takım yıldızı denir. Bazı takım yıldızlarına ait  

görseller aşağıda verilmiştir. 

 

Terazi 
Takımyıldızı

Büyük Ayı Aquila 
Takımyıldızı

Kuzey 
Takımyıldızı

Avcı 
Takımyıldızı

Küçük Ayı

 Aşağıdaki kutucuklarda verilen sayı çiftlerinden birincisi grafiğin yatay eksenindeki, ikincisi düşey ek-

senindeki sayı değerini göstermektedir. Her bir sayı çiftine ait nokta yıldızı gösterecek şekilde nokta-

lar sırasıyla birleştirilerek yukarıdaki takım yıldızlarından birinin görüntüsü elde edilecektir. 

5 - 20 7 - 14 10 - 12 13 - 12 16 - 14 17 - 16 16 - 20

 

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 Buna göre elde edilen takımyıldızı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Terazi Takımyıldızı          B) Kuzey Takımyıldızı          C) Büyük Ayı          D) Aquila Takımyıldızı

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



1

Ü
N

İT
E

200

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ

2. Banu, bazı gökcisimleri ve bu gökcisimlerinin 
örneklerinin bulunduğu tabloyu aşağıdaki gibi 
doldurmuştur.

 

Gök cismi Yıldız Gezegen Galaksi
Takım
yıldızı

Samanyolu ✓

Kutup Yıldızı ✓

Ejderha ✓

Andromeda ✓

Çoban Yıldızı ✓

 Banu, tablodaki her doğru işaretleme için 
20 puan alacağına göre toplam kaç puan 
almıştır?

 A) 100  B) 80   
C) 60  D) 40

3. 
Sarmal, eliptik ve düzensiz
şekilli olarak 3 çeşiti vardır.

Bütün gök cisimleri ve arala-
rındaki boşlukları içine alır.

Galaksi

Kara delik

Bulutsu

Evren

Takım yıldızı

Uzaydaki büyük toz ve gaz
bulutlarına verilen isimdir.

Hayali çizgilerle birleştirilmiş
şekilli yıldız gruplarıdır.

 Yukarıdaki bilgiler ve kavramlar eşleştiril-
diğinde hangi kavram dışarıda kalır?

A) Galaksi B) Kara delik

C) Bulutsu D) Takım yıldızı

4. 

Dünya dışındaki evren parçasına ve-

rilen isimdir.

Burçin

Aradaki boşluklarla birlikte gök cisim-

lerinin tümüne verilen isimdir.

Burcu

 Burcu ve Burçin’in açıkladığı kavramlar sı-
rasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzay – Evren B) Evren – Uzay

C) Uzay – Gezegen D) Evren – Gök ada

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bı-
rakılan yere “Yıldız” kelimesi yazılamaz?

A) ...................lar canlılar gibi doğar, yaşar 
ve ölür.

B) ...................lar birbirinden farklı renklere 
sahiptirler.

C) ...................lar donmuş gazlardan ve toz-
lardan oluşurlar.

D) ...................ların ışığı geceleri Dünya’dan 
bakıldığında titreşiyormuş gibi görünür.

6. Samanyolu gök adası içerisinde bulunan K, 
L, M ve N yıldızlarının saçtığı ışıkların renkle-
ri aşağıda gösterilmiştir.

    K L M N

 Bu yıldızlar arasında sıcaklığı en az olan 
hangisidir?

A) K B) L C) M D) N

7. PYBS 2 0 1 8

Aşağıdakilerden hangisi yıldızların özel-
liklerinden biridir?

A) Güneş etrafında belli bir yörüngede dö-
nerler.

B) Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtırlar.
C) Genelde küre şeklinde olan gök cisimleri-

dir.
D) Dünya atmosferine girdiklerinde ışıklı bir 

iz bırakırlar.

8. 2 0 1 9

Bir öğrencinin verdiği;

 I. Andromeda,

 II. Samanyolu,

 III. Küçük Ayı

örneklerinden hangileri galaksidir (gök 
adadır)?

A) Yalnız I.  B) I ve II.

C) II ve III.  D) I, II ve III.
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1ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1. Türkiye’nin Uzay Filosu: Türkiye’nin uzayda 3 haberleşme, 3 gözlem ve keşif uydusu olmak üzere 
6 adet aktif yapay uydusu bulunmaktadır. Daha önce gönderilen 3 haberleşme ve 1 gözlem uydusu 
ise ömrünü tamamlamış durumdadır.

Aktif Haberleşme Uydularımız Aktif Gözlem Uydularımız

• Türksat 3A: 2008 tarihinde fırlatılan uydu haber-

leşme ve TV yayınları için kullanılmaktadır. Telefon 

ve internet erişimi olmayan bölgelere uydu üzerin-

den hizmet verilmiştir.

• Türksat 4A: 2014 yılında fırlatılan uydu Asya ve 

Afrika'nın da birçok bölümüne haberleşme ve TV 

yayınları hizmeti verir.

• Türksat 4B: 2015 yılında fırlatılan uydu kapsama 

alanını 4A'ya göre daha da genişletmiş ve ek ola-

rak yüksek hızlı internet erişimi sağlamıştır.

• Rasat: 2011'de fırlatılan uydu yüksek çözünürlüklü görün-

tüleme sistemine sahiptir. Doğal afet etkisini belirleme, hari-

tacılık ve şehircilik planlamasında kullanılmaktadır.

• Göktürk 2: 2012'de fırlatılan uydu Türk Silahlı Kuvvetlerine 

istihbarat ve coğrafi veri sağlamaktadır. Savunma, tarım, 

ormancılık, çevre ve şehircilik ihtiyacını karşılar.

• Göktürk 1: 2016'da fırlatılan uydu, çevre yapılaşmasını, ka-

dastro faaliyetlerini, belediyecilik uygulamalarını, tarımsal 

ürün tespiti ve sınır kontrolü alanlarında uzaktan algılama 

görevi yapar.

 

NOT: Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A haberleşme uyduları ve BİLSAT gözlem uydusu görevini ta-

mamlamış uydularımızdır.

 Verilen bilgilere göre söylenenlerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ülkemiz uzaya toplam 10 adet yapay uydu fırlatmıştır.

B) Uydularımız yalnızca ülkemize hizmet vermektedir.

C) Ülkemizin gönderdiği uyduların çoğu haberleşmeye yönelik uydulardır.

D) Gönderilen her uydu bir öncekinden daha üstün özelliklere sahiptir.

2. Uzay araştırmalarının teknolojiye sağladığı birçok katkı vardır. Uzay araştırması için geliştirilen alet 
ve teknolojiler günlük hayata uyarlanarak farklı alanlarda kullanılmıştır. Uyarlanarak üretilen bazı 
ürünler aşağıda verilmiştir.

 

Alüminyum
Folyo

Bebek
Maması

Kulak
Termometresi

Şeffaf
Diş Teli

İftaiyeci
Kıyafeti

Yalıtım
Malzemeleri

♦ Alüminyum folyo, yapay uyduların ısı ve ışığı iyi ileten hafif malzemeden yapılmasıyla fikir edinil-
miş bir malzemedir.

♦ Çok uzaktaki yıldız ve gezegenlerin sıcaklığını ölçmek için geliştirilen teknoloji kulak termometre-
sinin üretilmesine fikir vermiştir.

 Verilen bu iki örnekten yola çıkılarak hangi ürünün keşfi için söylenen ifade yanlıştır?

A) Astronot kıyafetlerinde kullanılan yalıtım ve ışık yansıtma malzemesi itfaiyeci kıyafetlerini tasar-
larken çok önemli fikirler vermiştir.

B) Astronotların uzayda kullandığı besin maddeleri teknolojisi kullanılarak bebek mamaları üretilmiştir.
C) Uzay araçlarının yapıldığı malzemeden ilham alınarak şeffaf diş telleri üretilmiştir.
D) Evlerde kullanılan yalıtım malzemeleri ısıyı ve ışığı iyi geçiren uzay malzemeleri örnek alınarak 

tasarlanmıştır.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 1

3. 
Yıldız Samanyolu

Gezegen Güneş

Bulutsu Crap

Gök ada Çoban yıldızı

 Yukarıdaki gök cisimleri ile örnekleri eş-
leştirildiğinde hangi seçenekteki görüntü 
oluşur?

• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •

A)

C)

• •
• •
• •
• •

B)

D)

4. Evrende birçok gök cismi vardır. Bu gök ci-
simlerinden biri de kara deliklerdir.

 Kara deliklerle ilgili olarak;

 1. Ömürlerini tamamlamış yıldızların sönüp 
sıkışarak oluşturduğu yapılardır.

 2. Gezegenlerden büyük, Güneş’ten küçük 
yıldızlardır.

 3. Çok güçlü kütlesel çekimleri vardır.

 verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2

C) 1 ve 3 D) 1, 2 ve 3

5. 
SORULAR CEVAPLAR

Kutup yıldızı gerçek yıldız mıdır? Hayır

Yıldızlar, gerçek ısı ve ışık kay-
nakları mıdır?

Evet

“Yıldız kaydı” deyimi ile Dünya’nın 
atmosferine giren yıldızlar mı an-
latılmaktadır?

Hayır

Çok sayıda yıldız, aynı anda 
Dünya’nın atmosferine girdiğinde 
yıldız yağmuru mu oluşur?

Evet

 

Tablodaki sorulara verilen cevaplardan 
kaç tanesi doğrudur?

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

6. Gök cisimlerinin yalnız gece görünme-

sinin nedeni, gündüz Dünya’dan uzak-

laşmalarıdır.
Pınar

Takım yıldızlarını oluşturan yıldızlar 

arasında ortak bir özellik yoktur.

Esra

Evren; uzayı ve tüm gök cisimlerini 

kapsar.

Didem

 Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin gök 
cisimleriyle ilgili bildirdiği görüşler yanlış-
tır?

A) Yalnız Pınar B) Pınar ve Esra

C) Pınar ve Didem D) Didem ve Esra
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7. Tarihte batılı gök bilimciler ve Türk İslam gök bilimcileri uzay hakkında birçok araştırma yapmıştır.

CACA BEY (13. YY) Selçuklu döneminde gök 
bilimleri araştırma merkezi 

olarak yapılan Cacabey 
Camii ve Medresesi 

Dünyanın ilk gök bilim 
okuludur.

ULUĞ BEY (14. YY)

Batlamyus'un yaptığı çalış-
madan sonra ilk kapsamlı 
yıldız cetveli olan “Yıldızlar 
Cetveli” büyük önem taşır.

ALİ KUŞÇU (15. YY) Güneş saatini bulmuştur. 
Enlem ve boylam derece-
sini İstanbul için kullanmış-
tır.  Ay'ın ilk haritasını çıkar-
mıştır. Ay'ın bir bölgesine 

ismi verilmiştir.

GALİLEO (16. YY)
Ay'ın evrelerini incelemiştir. 
Ay'daki krater ve dağları 
gözlemlemiştir. Satürn'ün 
halkasını farketmiş fakat 
uydusu zannedilmiştir.

 İmkansızlıklara rağmen ciddi uzay çalışmaları yapan gök bilimciler ile ilgili;

I. İlk kapsamlı yıldız cetveli 14. Yüzyılda Türk İslam gökbilimcisi tarafından yapılmıştır.

II. Ay ile ilgilenen ilk gök bilimci Galileo’dur.

III. İlk gökbilim okulu Türk islam gökbilimcisi tarafından kurulmuştur.

 ifadelerinden hangisi doğrudur?

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

8. Evrende büyüklükleri farklı çok sayıda ve çeşitte gök cismi vardır.

 

1 2 3 4

 Şekilde numaralandırılan sistemde, dıştaki her sayının içteki sayıları kapsayacağı düşünüldü-
ğünde; 1, 2, 3 ve 4 numaralı yerlere hangileri gelmelidir?

1 2 3 4

A) Gezegen Yıldız Yıldız sistemi Galaksi

B) Yıldız Galaksi Yıldız sistemi Gezegen

C) Gezegen Yıldız Galaksi Yıldız sistemi

D) Yıldız Yıldız sistemi Gezegen Galaksi
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9. Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi çev-
resine kendiliğinden ısı ve ışık yayar?

 A) B)

C) D)

Ay Güneş

Mars Meteor

10. 
Kuzey tacı I...................

örnektir

Kutup yıldızı II...................
örnektir

Helix III...................
örnektir

 Şemada I, II ve III numara ile belirtilen yer-
lere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 A) I " Yıldız

II " Bulutsu

III " Takım yıldızı

 B) I " Takım yıldızı

II " Yıldız

III " Bulutsu

 C) I " Takım yıldızı

II " Bulutsu

III " Yıldız

 D) I " Bulutsu

II " Yıldız

III " Takım yıldızı

11. 

Samanyolu Gök ada Ejderha

Sarmal İris Andromeda

1

4

2

5

3

6

 

 Yukarıdaki kutucuklar kullanılarak cevap-
landırılan soruların yer aldığı seçenekler-
den hangisi yanlıştır?

 

Soru Cevap

A) Galaksinin diğer adı nedir? 2

B) Bulutsu örneği hangisidir? 3

C) Galaksi örnekleri hangileridir? 1,6

D)
Samanyolu gök adasının şekli ne-
dir?

4

12. 

✓ Evrenin oluşumunu açıklayan görüş-
lerden biridir.

✓ Evren başlangıcından itibaren hızla 
genişlemektedir.

? 

 Yukarıdaki karta yazılacak en uygun başlık 
hangi seçenekte verilmiştir?

A) Gaz Bulutu Teorisi

B) Büyük Patlama Teorisi

C) Uzay ve Evren

D) Güneş Sistemi

I
II

III
IV13. Yanda dört farklı kavra-

mın birbirini içerme du-
rumları gösterilmiştir. 

 Bu kavramlar Güneş, 
Galaksi, Güneş sistemi 
ve Dünya olduğuna gö-
re I numaralı bölüm aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Güneş B) Galaksi

C) Güneş Sistemi D) Dünya
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14. 

Avcı Aslan

 Takım yıldızları ile ilgili aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir kümeymiş gibi görünen yıldızlardan 
oluşur.

B) Takım yıldızlarının büyük bölümünü eski 
Yunanlılar ve Romalılar adlandırmışlardır.

C) Güneş’in etrafında dolanırlar.

D) Her takım yıldızı farklı sayıdaki yıldızdan 
oluşabilir.

15. ❶ ❷

❸ ❹

Kutup yıldızı Çoban yıldızı

Kuyruklu yıldız Güneş

  

Yukarıda kartlarda verilen gök cisimlerin-
den hangileri gerçek bir yıldızdır?

A) 1 ve 4  B) 2 ve 4

C) 1 ve 3  D) 1, 3 ve 4

16. I. Dünya’ya en yakın yıldızdır.

 II. Gaz ve tozların yoğunlaşması ve ısınma-
sıyla oluşan yapıdır.

 III. Kütlesel çekimleri fazla olduğu için ışığı 
dışarı çıkarmayan, bulunduğu yerde kara 
nokta gibi görünen gök cismidir.

 Yukarıda özellikleri verilen gök cisimleri 
hangi seçenekte verilmiştir?

 

I II III

A) Güneş Bulutsu Kara delik

B) Güneş Kara delik Bulutsu

C) Ay Bulutsu
Kuyruklu 

yıldız

D) Ay Yıldız Kara delik

17. Talya, tahtaya çizdiği yıldızları birleştirerek çe-
şitli figürler oluşturmuştur.

 

 Talya’nın gök cisimleri ile ilgili anlatmak 
istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galaksi B) Bulutsu

C) Kara delik D) Takım yıldızı

18. Dünya üzerindeki cep telefonu gibi taşına-
bilir cihazların yerlerini bulmak amacıyla 
aşağıdaki uydulardan hangisi kullanılmak-
tadır?

A) Haberleşme uyduları

B) Astronomi uyduları

C) Konum belirleme uyduları

D) Meteoroloji uyduları
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19. Uzay araştırmalarının olumsuz sonuçlarından 
biri uzay kirliliğidir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi uzay 
kirliliğine neden olmaz?

A) İrili ufaklı meteoritler

B) Uzay teleskopları parçaları

C) Görevini tamamlamış uydular

D) Patlayan parçalanan uzay araçları

 

20. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış-
tır?

A) Gözlem evi ➞ Rasathane

B) Gök bilimi ➞ Astronomi

C) Gök bilimci ➞ Astrolog

D) Gökyüzü gözlem aracı ➞ Teleskop

21. 2 0 1 9

En sıcak yıldızlar mavi renkte, sıcaklığı bu 
yıldızlardan daha az olanlar sarı renkte en 
düşük sıcaklıktakiler kırmızı renkte görünür. 
K, L ve M şeklinde adlandırılmış üç yıldızın 
renkleri ile ilgili gözlem sonuçları tabloda “✓” 
işareti ile gösterilmiştir.

Gözlemlenen 
yıldız

Rengi

Kırmızı Sarı Mavi
K �

L �

M �

Buna göre yıldızlar ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Sıcaklığı en düşük yıldız K’dir.

B) K’nin sıcaklığı M’den fazladır.

C) En sıcak yıldız M’dir.

D) M’nin sıcaklığı L’den fazladır.

22. 2 0 1 9

Göktürk uydularımız uzayda ülkemiz ve çev-
resinin görüntülerini alarak savunma alanına 
bilgi sağlamaktadır. RASAT araştırma uy-
dumuz uzaktan algılama uydusu olup aldığı 
görüntüler; haritacılık, afet izleme, çevre tah-
ribat ve kirliliğinin takibi, şehircilik ve planla-
mada kullanılmaktadır. Türksat uydularımız 
ise haberleşme amaçlı kullanılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülke-
miz uydularının kullanım amaçlarından 
biri değildir?

A) Fırtına, kasırga gibi doğa olayları hakkın-
da bilgi sağlama

B) Televizyon yayını, internet bağlantısı ile 
haberleşme imkânı sağlama

C) Diğer gezegenlerle ilgili bilgi toplama ve 
bu bilgileri gönderme

D) Askerî amaçlı veriler gönderme

23. PYBS 2 0 1 7

 Aşağıda gök cisimleri ile ilgili bilgiler verilmiş-

tir.

 • Takımyıldızı oluşturan yıldızların birbirine 

göre konumları ...I... .

 • Güneş sisteminde yer alan güneş ...II... .

 • Yıldızlar arasındaki uzaklık ...III... adı veri-

len birimle ölçülür.

 Bu cümlelerdeki boşluklar aşağıdakilerin 

hangisiyle tamamlanmalıdır?

      I              II             III     

A) aynıdır  yıldızdır  ışık yılı

B) aynıdır  gezegendir kilometre

C) farklıdır  yıldızdır  kilometre

D) farklıdır  gezegendir ışık yılı
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