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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLAL  MARŞI



ÖN SÖZ

Sevgili Öğrenciler,

Bu kitap, tecrübeli yazarlarımız tarafından özverili bir şekilde yazılmış, özgün bir 
dizgi/tasarım ile yayına hazırlanmıştır. Kitap hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından en son belirlenen Matematik müfredat kazanımları dikkate alınmıştır.

Elinizdeki kitap aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

Pratik Konu Anlatımı: Sayfaların yan taraflarında konuyu özetleyen, pratik hatır-
latıcı, kısa bilgilerden oluşan bölümdür.

Kazanım Testleri: Her bölümde, kazanımları kavratan ve pekiştiren yeni nesil 
ağırlıklı sorulardan oluşan test bölümleridir.

Sınav Tadında Ünite Denemeleri: Her ünitenin sonunda, yeni nesil sorulardan 
oluşmuş özel testtir.

Genel Denemeler: Her ünitenin sonunda yer alan yeni nesil beceri temeli soru-
lardan oluşan, üniteyi baştan sona kadar tarayan denemelerdir.

Sınav Tadında Yıl Sonu Denemeleri: 1. dönem ve 2. dönem konuları ayrı ay-
rı tarayan ve 7. sınıf konularını kapsayan tamamı yeni nesil beceri temelli soru-
lardan oluşan özel denemelerdir.

Okulda ve sınavlarda başarılı olmanız dileğiyle...

Matematik Yayın Kurulu
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Sınavın nitelikli liselere öğrenci seçmek için yapılacak olması, soru tarzı-
nın da değişmesine neden oldu. Seçme sınavlarının en büyük özelliği 
ise bilgiyi kullanma, okuduğunu anlama, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, 

verilmeyeni algılayabilme, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz 

yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerilerini kullanabilme gibi üst dü-

zey yeterlilik gerektirecek sorulardan oluşmasıdır. Bu da soru tarzında, bilgi ve 

ezberden mantık-muhakeme sorularına doğru yönelme olduğunu gösteriyor.

Yeni Nesil Sorular olarak nitelendirilen (BECERİ TEMELLİ) bu sorular kurgu-

sal yoğunluğu daha fazla olan, sorunun zorluk derecesinin yapısından kaynaklan-

maktadır. Bu tarz sorular genellikle klasik sorulara göre biraz daha uzun ve görsel 

içeren, öğrencinin zamana karşı yarışarak çözüme ulaşması gereken soru tarzıdır. 

Öğrencilerin başarısını ölçme noktasında %75’ten fazla bir yoğunluğa sahiptir. 5, 

6 ve 7. sınıflarda okuyan öğrencilerimiz 8. sınıfa geldiklerinde yeni nesil sorularla 

ilk defa karşılaştıkları için uyum sorunu yaşamaktadır.

PİVA (POZİTİF İVME AKADEMİ) olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda 

sınava giren öğrencilerimizin temel probleminin, sorulara bakış açısını yakalaya-

mamaları, bilgisini kullanarak yorumlama ve kurgulama yapamamalarıdır. Öğ-

rencilerimizin bilgiyi kullanma, analiz, sentez, yorumlayabilme becerilerini artır-

ma, kademe kademe YENİ SINAV SİSTEMİNE geçiş yapabilmeleri için PİVA 

kolaydan zora YENİ NESİL SORU BANKASI’nı hazırladık.



BÜYÜK FARKLAR 
KÜÇÜK DETAYLARDA 

GİZLİDİR

NASIL
BiR
SiSTEM?

Tüm ünitelerin başında 
(KONU ÖZETİ POZİTİF BİLGİ): 
Düzenli çalışmak tüm dersler 
için önemlidir ancak ma-
tematik gibi zor derslerde 
konu özeti temel bilgiler ol-
mazsa olmazdır. Bu nedenle 
her konuya küçük dokunuş-
lar yaparak bilmeniz gereken 
temel bilgilerin olduğu konu 
özetli sayfalar hazırladık.

KAZANMAK 
İÇİN NİTELİKLİ 

YENİ NESİL SORU

YENİ NESİL sorularda 
zorluk derecesinden daha öte 
soruyu doğru anlamak çok 
önemli, bazı sorularda soruyu 
anlamak, cevabı bulmaktan 
daha zor. Bir konuyu bilmek 
yetmiyor, o bilgiyi doğru 
yorumlayabilme ve günlük 
hayata aktarabilme becerisi 
gerekiyor. Öğrencilerin okudu-
ğu parçaları analiz ve sentez 
edebilme becerisini ölçen YA-
RIM VE TAM SAYFA YENİ NE-
SİL sorular ile sınava bir adım 
önde başlamanızı hedefledik.

KAZANIM ODAKLI 
SORULAR:

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

SINAVA NE KADAR 
HAZIRSIN?

(SINAV TADINDA)

Birçok öğrenci sınava iyi 
hazırlandığı halde sınavda-
ki soruları çözememekte ve 
hayal kırıklığına uğramaktadır. 
Bunun bir sebebi de deneme 
sınavı kitapçığının farklı olması. 
Öğrencilerin sınavda başa-
rılı olabilmesi için psikolojik 
olarak da sınava hazır olmaları 
gerekmektedir. PİVA olarak 
her ünitenin sonunda sarmal 
olarak hazırlanan LGS SINAV 
KİTAPÇIĞI formatında deneme 
sınavı hazırlayarak sınav tadını 
hissetmenizi sağlamaya çalıştık.

Pozitif Bilgi

Yeni Nesil

İlk Adım

Sınav Tadında



1. ÜNİTE

Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
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DOĞAL SAYILAR Test - 1Pozitif Bilgi

DOĞAL SAYILAR

		Doğal sayılarda rakamların yazılı 
olduğu yerlere basamak denir.

		Doğal sayılar okunurken ve 
yazılırken sağdan sola doğru üçerli 
gruplara ayrılır. Bu grupların her 
birine bölük denir.

		Bölükler kendi içindeki en küçük 
basamak ile isimlendirilir.

		Sayılar okunurken en büyük 
bölükten başlanarak sayı okunur ve 
sonra bölüğün adı söylenir. Birler 
basamağındaki sayı okunduktan 
sonra bölüğün adı söylenmez.

Örnek

��� ��� ���

�������������
� ���	�
���
�

���	�����
�

Sayı : "dört yüz altmış sekiz milyon ye-
di yüz beş bin üç yüz doksan iki" di-
ye okunur.

Örnek

 72 093 804

sayısının okunuşunu yazınız.

Çözüm

Yetmiş iki milyon doksan üç bin sekiz 
yüz dört

2. 

Yukarıdaki abaküste gösterilecek olan sayı 
6 401 385 olduğuna göre boş bırakılan 
yerlere toplam kaç adet daha boncuk 
yerleştirilmelidir?

A) 14 B) 13 C) 12 D) 11

3.  45 803 204

Sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Binler bölüğündeki rakamların sayı de-
ğerleri toplamı 11’dir.

B) 8 basamaklı çift bir sayıdır.

C) Birler bölüğündeki rakamların basamak 
değerleri toplamı 204’tür.

D) Milyonlar bölüğündeki rakamların ba-
samak değerleri toplamı 45’tir.

1. Merve Öğretmen, öğrencilerine sadece iki rakamı yazılı, dokuz basamaklı sayılar oluşturulacak 
birer kart dağıtıyor.

6

8

2

4

3

6

7

4

Sayıların geri kalan kısımları oluşturulurken, kartta yazan rakamların toplamı sayıların sağın-
daki basamağa yazılacak, sonra en soldaki boş basamağın solundaki iki basamakta yazan ra-
kamlar, en soldaki boş basamağa yazılacak ve işlem böyle devam ederek sayı tamamlanacak-
tır. Son yapılan toplama işleminin sonucu iki basamaklı bir sayı oldu, fakat geriye sadece bir 
basamak kaldıysa son basamağa elde edilen toplamın birler basamağındaki sayı yazılacaktır.
                      9                      5             14
Örnek:     4      5      9      1      4      5      9      1      4 
                             14                     9               
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dört öğrencinin elde ettiği sayılardan biri değildir?

A)  
4 4 8 1 2 3 5 8 3

   B)  
6 3 9 1 2 3 5 8 3

C)  
2 7 9 1 6 7 1 3 4

   D)  
8 6 1 4 5 9 4 1 3
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		Bir doğal sayıda rakamların 
bulunduğu basamağın önemi 
olmadan aldığı değere sayı değeri 
denir.

		Bir doğal sayıda rakamların 
bulunduğu basamağa göre aldığı 
değere basamak değeri nedir.

Örnek

 47 983 075 sayısını inceleyelim.

�

�
��

��
��

��
��

�
��

�
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��

�
��

�
���

�
��
��
��

��
�

��
�

�
���

�
��
��
��

��
�

��
�



	�

��
��
��
��
��

��
�

��
�

�
��

��
��
��

��
��

��
��

�

�
��
��
��
��

��
�

��
�



	�

��
��
��

��
�

��
�

�
��
��

��
��

��
��

�

�
���
��

��
��

��
��

�

� � � � � � �

� � � � � � � �
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� �� �

Örnek

 34 784 305

sayısının sayı değerleri toplamı kaç-
tır?

Çözüm

 3 + 4 + 7 + 8 + 4 + 3 + 5 = 34

UNUTMA

4. 

Bir miktar ceviz; 5 tane Ayşe'ye, 7 ta-
ne Elif'e, 4 tane Zeynep'e ve 6 tane  
Sena'ya verilerek dağıtılacaktır.

Bu dağıtım işlemi her defasında aynı sıra ile 
tekrar edileceğine göre, 72. cevizi kim alır?

A) Ayşe B) Elif

C) Zeynep D) Sena

5. 

������� �������

�������

Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 5. 
adımındaki üçgen sayısı kaçtır?

A) 17 B) 26 C) 34 D) 42

6.  207 027 270

sayısının okunuşu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İki yüz yedi milyon iki yüz yetmiş bin iki 
yüz yetmiş

B) İki yüz yedi milyon yirmi yedi bin iki yüz 
yetmiş

C) İki yüz yedi milyon yirmi yedi bin yirmi 
yedi

D) İki yüz yetmiş milyon yirmi yedi bin iki 
yüz yetmiş

7. 

Ali’nin kumbarasında 42 ¨ parası vardır. 

Her hafta babasından aldığı harçlığın  
6 lirasını harcamadan kumbarasına atan 
Ali’nin 5 hafta sonra kumbarasında kaç ¨̈ 
parası olur?

A) 82 B) 75 C) 72 D) 68

8.  20 482 065 < 20 41 743

sıralamasının doğru olması için  yerine 
kaç farklı rakam yazılabilir?

A) 1 B) 2 C) 6 D) 8
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2. 

909 990 099

Yukarıdaki her bir kartın üzerinde yazılı olan 
sayılar  bölükleri temsil etmektedir.

Bu kartlar yan yana konularak 
oluşturulabilecek en büyük doğal sayı 
kaçtır?

A) 909 099 990

B) 990 909 099

C) 990 099 909

D) 909 990 099

Doğal Sayıların Karşılaştırılması
1. Basamak sayısı fazla olan sayı da-

ha büyüktür.

2. Basamak sayıları eşitse soldan sağa 
doğru aynı basamaktaki sayılar 
karşılaştırılır. Aynı basamaktaki 
rakamı büyük olan sayı daha 
büyüktür.

Örnek
 4768, 23074, 106748

sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm
106748 > 23074 > 4768            ______     _____    ____

                6 basamak    5 basamak   4 basamak

Örnek
 36048, 37176

sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

Çözümleme

Bir doğal sayının basamak değerleri-
nin toplamı biçiminde yazılmasına çö-
zümleme denir.

Örnek

73084 = (7 × 10000) + (3 × 1000) 
               + (8 × 10) + (4 × 1)

����� �� ������

����
����

�������

1. 

505 555 550

505 550 505

550 505 505

555 055 055

55 055 550

Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesinin on binler basamağında 5 rakamı vardır?

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

3.  36042

sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir?

A) 3 × 1000 + 6 × 100 + 4 × 10 + 2 × 1

B) 3 × 10000 + 6 × 1000 + 4 × 100 + 2 × 1

C) 3 × 10000 + 6 × 1000 + 4 × 10 + 2 × 1

D) 3 × 10000 + 6 × 100 + 4 × 10 + 2 × 1
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Örüntü

		Belirli bir kurala göre oluşturulan 
şekil ya da sayı ifadelerine örüntü 
denir.

		Bir örüntüde sayılar arasındaki 
ilişkiyi bulmak için ardışık iki 
terim arasındaki artış veya 
azalış miktarına bakılır. Terimler 
arasındaki ilişki yani örüntünün 
kuralı bulunduktan sonra istenen 
terimlerin bulunması kolaylaşır.

Örnek

 8, 11, 14, 17, 20, ?

? yerine gelmesi gereken sayıyı 
bulunuz.

Çözüm

8    11    14    17    20    ?              __    __    __    __    __
              +3      +3     +3      +3     +3

 ? = 23

Örnek

 92, 88, 84, 80, 76, ?

? yerine gelmesi gereken sayıyı 
bulunuz.

Çözüm

92    88    84    80    76    ?               __    __     __    __    __
               –4      –4       –4     –4      –4

 ? = 72

4. EKOK
OBEB
BEKO
KEBO

Yukarıda verilen kelimelerden her biri 
aşağıdaki sayılardan birisine karşılık 
gelmektedir.

Buna göre "KEBO" sözcüğüne karşılık gelen 
sayı hangisidir?

A) 6345 B) 3656

C) 5434 D) 4365

5. �� � �

�

� �� ��

�

� �� ��

�

�� �� ��

�

Yukarıdaki şemada sayılar belli bir kurala 
göre sıralanmıştır.

Buna göre, A + B toplamı kaçtır?

A) 42 B) 40 C) 38 D) 36

6. 

rakamları birer defa kullanarak 
yazılabilecek dört basamaklı en küçük ve en 
büyük sayılar aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

 En küçük En büyük _______ _______

A)    4570  7540

B)    4057  7054

C)    4057  7504

D)    4057  7540

7.  71 609 > 690 783

600 006 > 596 893

173 684 063 > 200 052 608

468 376 000 > 408 589 976

Yukarıda verilen karşılaştırmalardan kaç 
tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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Yukarıda bir örüntünün ilk beş adımı görülmektedir.

Buna göre, 12 tane çilek olan adımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 40, 41, 42, 43 B) 44, 45, 46, 47 C) 45, 46, 47, 48 D) 46, 47, 48, 49

2. 

Dört yüz otuz milyon dokuz yüz bin dokuz
Hilal

Otuz üç milyon on sekiz
Emel

On milyon yüz sekiz bin yüz seksen
Caner

Dokuz yüz kırk sekiz bin dört yüz iki
Cemil

Yukarıda dört doğal sayının okunuşları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisinin yukarıda oku-
nuşu yoktur?

A) 948 000 402  B) 10 108 180

C) 430 900 009  D) 33 000 018

3.

Yukarıdaki abaküste sekiz basamaklı bir doğal sayı gösteril-
mek isteniyor. Gösterilecek sayının rakamlarının sayı değer-
leri toplamı 33 tür.

Buna göre, boş bırakılan çubuklara konulması için kaç adet 
boncuk daha gereklidir?

A) 12 B) 15 C) 17 D) 19
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4. Ahmet aşağıdaki kurallara uyarak 9 basamaklı bir sayı oluş-
turuyor.

• Sayının rakamları farklıdır.

• Birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı a, 
binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı b, 
milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri topla-
mı c olsun. a = b = c olmak zorundadır.

Buna göre, oluşturulabilecek en küçük doğal sayı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Onlar basamağındaki rakam 4 tür.

B)  Binler basamağındaki rakam 7 dir.

C)  On binler basamağındaki rakam 6 dır.

D)  On milyonlar basamağındaki rakam 0 dır.

5. 

Ali babası ile birlikte alışverişe çıkmıştır. Bir teknoloji mağa-
zasında gördüğü büyük bir televizyon dikkatini çekmiş ve fi-
yatına bakmak istemiştir. Etiketteki iki rakam çok silik olduğu 
için okunamamakta, on binler basamağında 1, yüzler basa-
mağında 8, onlar basamağında ise 5 yazmaktadır.

Buna göre Ali’nin baktığı televizyonun fiyatı aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

A) 18500  B) 19805

C) 12850  D) 10085

7. Bir iş hanındaki asansörde zemin kat 0 ile diğer katlar ise sı-
rası ile 1, 2, 3, ... ile sıralanmıştır. Bu iş hanının zemin katın-
da 8 adet dükkân, 1. katında 12 adet dükkân ve diğer katla-
rın her birinde ise 15 adet dükkân vardır. Dükkânların kapı 
numaraları zemin kattan başlayarak sırası ile 1, 2, 3, 4, 5, ... 
şeklindedir.

Sevgi, bu iş hanındaki 66 numaralı dükkânın bulunduğu 
kata çıkacağına göre, asansörde kaç numaralı düğmeye 
basmalıdır?

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

6.

Bir taksi durağında dört adet taksi vardır. 1. taksiyi Ahmet, 
2. taksiyi Kadir, 3. taksiyi Orhan, 4. taksiyi Mehmet kullan-
makta ve bu sıra ile müşterilere hizmet vermek için sefe-
re çıkmaktadırlar. Bu durakta bir günde toplam 43 adet se-
fer yapılmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  En çok sefere Mehmet çıkmıştır.

B)  Kadir ve Ahmet eşit sayıda sefer yapmışlardır.

C)  Orhan 11 sefer yapmıştır.

D)  Ahmet, Mehmet'ten 1 sefer fazla yapmıştır.
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1. Bir GSM operatörü cep telefonu numarası alan müşterilerinin dört haneli PİN kodunu aşağıdaki kurallara göre oluşturuyor.

1. 0xxxabcdefg alınan cep telefonu numarası olsun. Numaranın son 7 basamağı ayrıca yazılıyor. (abcdefg) elde edilen sayının 
binler ve milyonlar basamağındaki rakamlar alınıyor.

2. Müşterinin doğum tarihi gün - ay - yıl olacak şekilde aralarına herhangi işaret koyulmadan yazılıyor.

 Örnek : 3 Mayıs 1984 → 3051984

 Elde  edilen sayının onlar ve on binler basamağındaki rakamlar alınıyor.

3. Alınan dört rakam ile oluşturulabilecek en büyük sayı oluşturuluyor ve dört haneli PİN kodu elde ediliyor.

Aşağıda yeni numara almış dört müşterinin aldığı numaralar ve doğum tarihleri verilmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre dört kişinin PİN kodu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  PİN kodundaki sayı en büyük olan Gülsüm Hanım'dır.

B)  Ayşe Hanım ve Özgür Bey'in PİN kodları aynıdır.

C)  Ender Bey'in PİN kodundaki sayı, Ayşe Hanım'ın PİN kodundaki sayıdan büyüktür.

D)  Özgür Bey'in PİN kodundaki sayı, Ender Bey'in PİN kodundaki sayıdan büyüktür.
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2. 

Kore'de düzenlenen kış olimpiyatlarında atlama dalında Al-
man sporcu 142 metre, Norveçli sporcu 147 metre ve İsveçli 
sporcu 144 metre uzaklığa atlamışlardır. Alman sporcunun 
göğüs numarası 304, Norveçli sporcunun göğüs numara-
sı 130 ve İsveçli sporcunun göğüs numarası 042 dir. Bu üç 
sporcu, birinci olan en solda, sonuncu olan en sağda olacak 
şekilde yan yana sıralanıyor.

Buna göre, göğüs numaralarındaki sayıların oluşturduğu 
dokuz basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 042 130 304   B)  130 304 042

C) 304 130 042   D)  130 042 304

3. 

sayısı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  8 rakamlarının basamak değerleri farkı 799 920’dir.

B)  Binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 
17’dir.

C)  Milyonlar bölüğündeki rakamların basamak değerleri 
toplamı 439’dur.

D)  3 rakamlarının basamak değerleri toplamı 30 003 000’dir.

4.  6 987 345

sayısına aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa sayının 
değerinde 90000 azalma olur?

A)  Binler ile milyonlar basamağındaki rakamlar yer değişti-
rirse

B)  On binler ile binler basamağındaki rakamlar yer değişti-
rirse 

C)  Yüz binler ile milyonlar basamağındaki rakamlar yer de-
ğiştirirse

D)  Yüz binler ile on binler basamağındaki rakamlar yer de-
ğiştirirse

5. 

Tüm rakamlar eşit büyüklükteki kağıtlara yazılarak bir tor-
banın içine atılıyor. Torbanın içinden teker teker 9 adet kart 
çekilip yan yana konularak 9 basamaklı bir sayı elde ediliyor.

• Çekilen kartlar istenilen basamağa konulabiliyor.
•  Birler bölüğündeki sayı, üç basamaklı tek sayı, binler ve 

milyonlar bölüğündeki üç basamaklı sayılar ise çift sayı 
olacak şekilde oluşturuluyor.

Yukarıda verilen kurallara göre, elde edilecek 9 basamak-
lı en büyük sayının onlar, on binler ve on milyonlar ba-
samağındaki sayıların basamak değerleri toplamı kaçtır?

A) 15  B)  842

C) 800 500 20  D)  8 005 002
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1.  654305, 230678, 345072, 721543

sayıları aşağıda verilen tabloya uygun bir şekilde yerleştiriliyor.

�

Tabloda gösterilen renkli kısımlar aşağıdaki sıra ile yan yana getirilerek bir sayı elde ediliyor.

Buna göre, elde edilen sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Sayının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 15 tir.

B)  Sayının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri çarpımı 0 (sıfır) dır.

C)  Sayının onlar basmağındaki rakam ile binler basamağındaki rakam yer değişirse sayının değeri değişmez.

D)  Sayının on binler basmağındaki rakam ile yüz binler basamağındaki rakam yer değiştirirse sayının değeri 90000 azalır.

2. 

Yukarıda verilen abaküste 7 basamaklı bir sayı gösterilecektir.

Gösterilecek sayı ile ilgili;

 Rakamları farklıdır.

 Abaküste boş çubuk yoktur.

 Kullanılan toplam boncuk sayısı 36'dır.

bilgileri veriliyor.

Abaküste bazı çubuklar boş bırakılmıştır.

Buna göre, sadece boş çubuklara boncuk koyularak gösterilebilecek en büyük sayı kaç olur?

A) 3689423 B) 3699423 C) 3679428 D) 3679425
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3.

 

Yukarıdaki abaküsün her bir çubuğuna en fazla iki adet boncuk konulabilmektedir.

Aşağıdaki tabloda elimizde bulunan boncuklar ve adetleri verilmiştir.

������
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Her bir çubuktaki rakamın değeri çubuğa takılan boncukların üzerindeki sayıların toplamına eşittir.

Buna göre, boncukların tamamı kullanılmak şartıyla, oluşturulabilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 11446778 B) 244678 C) 2044678 D) 1115678

4. Bahar ve Ege defterlerine belirli bir kurala göre devam eden 
sayılar yazıyorlar.

73, 69, 

65, 61, ....

84, 79,

74, 69, ....

Bahar Ege

Bahar'ın defterine yazdığı iki basamaklı en küçük doğal sayı 
ile Ege'nin defterine yazdığı en büyük rakam yan yana geti-
rilerek üç basamaklı bir sayı elde ediliyor.

Buna göre bu sayı en fazla kaç olabilir?

A) 913 B) 917 C) 413 D) 139

5. 

Tuşlu telefonda harfleri yazmak için harfin bulunduğu tuşa, 
harfin bulunduğu sıra kadar basılır.

Örnek: C harfi için 2 tuşuna 3 defa, Z harfi için 9 tuşuna 4 
defa basılır.

Maksut, telefonundan mesaj yazacakken telefonu sayı mo-
dunda unutmuş, yazmak istediği kelime için her tuşa bastı-
ğında o tuştaki sayı yazılmıştır.

Maksut sayı modunda "AYEV" kelimesini yazmaya çalış-
tığına göre oluşan sayının binler bölüğündeki rakamların 
sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 18 B) 16 C) 15 D) 12
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TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma iş-
lemi yapılırken aynı basamaklar alt al-
ta gelecek şekilde sayılar yazılır ve son-
ra işlem yapılır.

Örnek

 68 403 → Toplanan
   4 284 → Toplanan   +   _______

 72 687 → Toplam

Örnek

 49 384 → Eksilen
   5 723 → Çıkan   –   _______

 43 661 → Fark

* Eksilen – Çıkan = Fark
* Çıkan + Fark = Eksilen

ZİHİNDEN TOPLAMA VE 
ÇIKARMA İŞLEMİ

Doğal sayılarla zihinden toplama ve 
çıkarma işlemi yapılırken, sayıları on-
luk ve birliklere ayırma, sayılardan bi-
rini onar onar sayma, en yakın onluğa 
yuvarlama veya ikiden fazla sayı top-
lanıyorsa gruplandırma gibi yöntem-
ler kullanılabilir.

Örnek

 45 + 17

işlemini zihinden yapınız.

Çözüm

 40 + 10 = 50

     5 + 7 = 12

 50 + 12 = 62
(onluk ve birliklere ayırma)

1. Yenice

259 km
328 km

Delice Eskice

Yukarıda verilenlere göre, Yenice’nin Eskice’ye olan uzaklığı Yenice’nin Delice’ye olan uzak-
lığından kaç km fazladır?

A) 65 B) 67 C) 69 D) 71

2. 

Aşağıda 53 + 45 işleminin zihinden yapılışı-
nın işlem basamakları verilmiştir.

 53 = 50 + 3

 45 = 40 + 5

 40 + 50 = 90

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

 90 + 8 = 98

Buna göre, boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi yazılmalıdır?

A) 40 + 5 = 45 B) 5 + 3 = 8

C) 50 + 3 = 53 D) 90 – 8 = 82

3. 

Yukarıda verilen tabloya göre A kaçtır?

A) 2219 B) 2217

C) 2199 D) 2197
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4. �����
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A noktasında bulunan Önder B noktasına 
yürüyerek gidecektir.

Önder’in bir adımı 70 cm olduğuna göre, 
B noktasına kaç adımda varır?

A) 50 B) 48 C) 45 D) 40

5. 

Ali’nin kumbarasında 50 tane 1 ¨,  
40 tane 50 kuruş ve 120 tane 25 kuruş vardır.

Buna göre, Ali’nin kumbarasında toplam 
kaç ¨̈ vardır?

A) 120 B) 110 C) 100 D) 90

6. X 2 4 6 8 10
1 A
3 B
5 C
7 D
9 E

Yukarıda verilen çarpım tablosuna göre, 
D + E – A – B – C işleminin sonucu kaçtır?

A) 104 B) 102 C) 100 D) 98

7.  2654 + 238

Yukarıdaki işlemin sonucunu 2940 olarak 
tahmin eden Engin, aşağıdaki işlemlerden 
hangisini yapmış olabilir?

A) Her iki sayıyı da en yakın yüzlüğe yuvar-
lamıştır.

B) Her iki sayıyı da en yakın onluğa yuvar-
lamıştır.

C) 2654’ü en yakın yüzlüğe, 238’i en yakın 
onluğa yuvarlamıştır.

D) 2654’ü en yakın binliğe, 238’i en yakın 
onluğa yuvarlamıştır.

TOPLAMA VE ÇIKARMA 
İŞLEMİNİN SONUCUNU 
TAHMİN ETME

Bir işlemin sonucunu tahmin etmek 
için sayılar en yakın onluğa, yüzlüğe, 
binliğe yuvarlanarak işlem yapılır.

		Yuvarlama işlemi yapılırken sayı 
hangi basamağa göre yuvarlana-
caksa onun sağındaki rakama ba-
kılır. Rakam 5 ya da 5 ten büyükse 
istenilen basamaktaki rakam 1 art-
tırılır, 5 ten küçük ise aynen kalır.

Örnek

 6873

yüzler basamağına göre yuvarlayınız.

Çözüm

� � � �
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8, 1 arttırılır.

 6900 olur.

Örnek

 2073 + 3426

Yukarıda verilen toplama işlemindeki 
her bir sayıyı onlar basamağına göre 
yuvarlayarak işlemin sonucunu tah-
min ediniz.

Çözüm

� � � �
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 2070 + 3430

 = 5500 olur.
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2. 
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Yukarıdaki malzemelerin herbirinden bi-
rer tane alan Aykut kaç ¨̈ ödeme yapar?

A) 295 B) 290 C) 285 D) 280

1. 

Yukarıda Önder ve Arif’in söylediği sayıların toplamı kaçtır?

A) Elli iki bin iki yüz on altı

B) Elli üç bin yüz seksen altı

C) Elli iki bin on altı

D) Elli bir bin sekiz yüz on altı

3. 

Yukarıda bir lokantadaki fiyat listesi veril-
miştir. Sekiz arkadaş bu lokantaya gitmiş iki 
tanesi kuzu şiş, bir tanesi Adana kebap, bir 
tanesi döner, bir tanesi patlıcan kebap, üç 
tanesi ise tirit yemiştir. Arkadaşlardan hep-
si birer tane ayran, beş tanesi birer şişe su, 
geri kalanları ise ikişer şişe su içmiştir.

Buna göre, toplam kaç ¨̈ hesap öderler?

A) 157 B) 163 C) 185 D) 193

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA 
İŞLEMİ

 A → çarpan
 B → çarpan   ×_____
 C → çarpım

Örnek

 248 × 35

işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm
  248
    35
       ×______
     1240
     744
       +______
     8680

		Çarpma işleminde çarpanların ye-
rinin değişmesi işlemin sonucunu 
değiştirmez.

 A × B = B × A

		Bir doğal sayı 10, 100, 1000 ve kat-
ları gibi sayılarla çarpılırken sayı ay-
nen yazılır ve sonuna 10, 100, 1000 
ve katlarındaki sıfır adedi kadar sı-
fır eklenir.

Örnek

 28 × 10 = 280

 342 × 100 = 34200

 13 × 1000 = 13000
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5. 

Yukarıdaki işlemleri doğru yapan  
Ahmet'in A yerine yazdığı sayı kaçtır?

A) 305 B) 3075

C) 3645 D) 3705

4. 

���� ���� ����

Necla teyze yukarıda fiyatları verilen ürün-
lerden 5 kg domates, 3 kg salatalık ve 4 kg 
muz almıştır.

Buna göre, Necla teyzenin ödemesi gere-
ken ücret kaç ¨̈’dir?

A) 43 B) 42 C) 41 D) 39

6. Aylin, bir sayıyı 1000 ile çarparken yüzler 
basamağındaki 5 rakamını yanlışlıkla 8 ola-
rak görüyor ve işlemi o şekilde yapıyor.

Buna göre, Aylin’in bulduğu sonuç gerçek 
sonuçtan ne kadar fazladır?

A) 300 B) 3 000

C) 30 000 D) 300 000

7. 

Bir ceviz bahçesinde 186 adet ceviz ağacı, 
her bir ağacın 186 adet dalı, her bir dalda 
da 186 adet ceviz vardır.

Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisi-
nin sonucu bu bahçedeki toplam ceviz sa-
yısına eşittir?

A) 186 × (186 + 186)

B) 3 ⋅ 186

C) (186 × 186) + 186

D) 1863

DOĞAL SAYILARLA  BÖLME

��
�
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Bölünen = (Bölen × Bölüm) + Kalan

		Bir bölme işlemi kalan 0 ise kalan-
sız bölme, kalan sıfırdan büyük ise 
kalanlı bölme işlemidir.

Örnek

 128 : 5

işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

 
��
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�
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Örnek

 3443 : 20

işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm
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1. 
10 Taksit

¨3840

12 Taksit

¨5112

10 Taksit

¨3440

8 Taksit

¨2880

Yukarıda verilen dört üründen hangisinin aylık taksidi diğerlerinden azdır?

A) Bilgisayar B) Televizyon C) Cep telefonu D) Buzdolabı

2.  8(104) = 48

Yukarıda verilen işlemin doğru olabilme-
si için  ve  sembolleri yerine yazılma-
sı gereken işlemlerin işaretleri nelerdir?

    ___       ____ 
A)  + –

B)  : –

C)  × +

D)  × –

3.  6825 + 3481

işlemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak iş-
lem yapılırsa sonuç 10310 olur.

B) Sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak iş-
lem yapılırsa sonuç 10300 olur.

C) Sayılar en yakın binliğe yuvarlanarak iş-
lem yapılırsa sonuç 11000 olur.

D) 1. sayı en yakın binliğe, 2. sayı en yakın 
yüzlüğe yuvarlanarak işlem yapılırsa so-
nuç 10500 olur.

BİR DOĞAL SAYININ KARESİ VE 
KÜPÜ

		Bir doğal sayının kendisi ile bir kez 
çarpımına o doğal sayının karesi 
denir.

Örnek

 10 × 10 = 102

 a2 → üs
      ↓
   taban

		Bir doğal sayının kendisi ile iki kez 
çarpımına o doğal sayının küpü de-
nir.

Örnek

 5 × 5 × 5 = 53

Örnek

 52 + 33

Çözüm

 52 = 5 × 5 = 25

 33 = 3 × 3 × 3 = 27

 25 + 27 = 52




