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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 Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar

Kümeler
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DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Test - 1Pozitif Bilgi

ÜSLÜ İFADELER

n tane a'nın çarpımı an olarak ifade 
edilir.

 an = a ⋅ a ⋅ a ... a

                n tane

 �� ��
�����

Örnek

 3 × 3 × 3 × 3 × 3

ifadesinde 5 tane 3 olduğu için;

 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 35   tir.

Örnek

23 + 34 ifadesinin eşiti kaçtır?

Çözüm

 23 = 2 × 2 × 2 = 8

 34 = 3 × 3 × 3 × 3 = 81

 8 + 81 = 89

	 Tüm sayıların 1. kuvveti kendisine 
eşittir.

 a1 = a

1.  9 × 9 × 9 × 9 = 9a

 5 × 5 × 5 = 5b

 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = c5

Yukarıda verilen eşitliklere göre,

a  + b + c işleminin sonucu kaçtır?

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

2.  53 • • 16

 42 • • 81

 34 • • 125

Yukarıda verilen üslü ifadeler eşitleri ile 
eşleştirildiğinde elde edilen görünüm 
aşağıdakilerden hangisi olur?

�� ��

�� ��

3.  36 – 8 ⋅ 3 + (8 – 6)

işleminin çözümü;

I. adım → 36 – 8 ⋅ 3 + (8 – 6)

II. adım → 36 – 24 + (8 – 6)

III. adım → 36 – 24 + 2

IV. adım → 14

şeklinde yapılmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) İlk hata I. adımda yapılmıştır.

B) İlk hata II. adımda yapılmıştır.

C) İlk hata III. adımda yapılmıştır.

D) İşlem doğru yapılmıştır.

4. 

�����

������������������������
�����
���	��������������
���������������������������
��������������������
������������������������
����	�������������
����	�
�����

Sevgi'nin söylediğine göre, harcama 
yapmadan önce kaç lira parasının olduğunu 
veren matematik ifadesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 12 + 1 + 2 + 5

B) (3 + 2 + 4) x (2 + 1 + 5) + 12

C) 12 + 2 × 3 + 1 × 2 + 4 × 5

D) 12 + 2 ⋅ (3 + 2 + 4)
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DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLERTest - 1 Pozitif Bilgi

5. Cihan Öğretmen, yazı tahtasına bir etkinlik yazıyor.

Etkinlik:

K, 3'ten büyük 7'den küçük doğal sayılardır.
L, 1'den büyük 3 ten küçük doğal sayılardır.
K ve L'nin alabileceğin tüm değerler için
 (K-L).KL

işleminin farklı sonuçlarını bulunuz.

Aşağıda altı öğrencinin bu soruya verdiği cevaplar gösterilmiştir.

32
İkbal

64
Hilal

75
Emel

144
Nuri

225
Caner

644
Cemil

Buna göre kaç öğrencinin söylediği cevap kesinlikle yanlıştır?

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

6. 

����

�����

�����

Yukarıda verilen dikdörtgende mavi 
bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisi ile 
bulunabilir?

A) 12 ⋅ (30 + 5) B) 30 ⋅ (12 +15)

C) 30 ⋅ (12 – 5) D) 12 ⋅ (30 – 5)

	1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir.

 1a = 1

Örnek

 181 = 1

 117 = 1

	Sıfır hariç tüm sayıların 0. kuvveti 
1'e eşittir.

 a0 = 1

Örnek

     80 = 1

 1010 = 1

	 10 sayısının üslü değerleri 
bulunurken 1 rakamının sağına 
10'un üssündeki sayı kadar 0 (sıfır) 
yazılır.

	 Yani 10n sayısının sağında n tane 
0 (sıfır) vardır.

	 10n sayısı n + 1 basamaklıdır.

Örnek

13 . 108   sayısı kaç basamaklıdır?

Çözüm

 �������� ���������

���������

 2 + 8 = 10 basamak

7. 

����
����

��������
����

���
����

Yukarıda bir manavdaki üç farklı meyvenin 
kilogram fiyatı verilmiştir.

Ahmet 2 kg portakal, 5 kg elma ve  
3 kg muz alıp kasiyere 50 ̈̈  verdiğine göre, 
kaç ¨̈ para üstü alır?

A) 17 B) 15 C) 13 D) 11
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DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Test - 2Pozitif Bilgi

İşlem Özelliği :
Birden fazla işlemin bulunduğu durum-
larda işlem sırası;

1. Üslü ifadeler

2. Parantez içindeki işlemler

3. Çarpma veya bölme işlemleri

4. Toplama veya çıkarma işlemleri

şeklindedir.

Aynı önceliğe sahip işlemler yan ya-
na verilmiş ise işlemler soldan sağa 
doğru yapılır.

Örnek

 18 – 3 : 3

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

 18 – 3 : 3

 = 18 – 1

 = 17

4.  53 > 44 > 25

 26 > 52 > 33

 82 > 25 > 42

 25 > 42 > 32

Yukarıda verilen sıralamalardan kaç tanesi 
doğrudur?

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

1.  112 + 123 = 235

 235 : 5 = 47

Yukarıda verilen işlem aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü olabilir?

A) 47'in 5 katı kaçtır?

B) Ahmet'in 112, Ali'nin 123 bilyesi vardır. Buna göre, Ahmet ile Ali'nin toplam kaç bilyesi 
vardır?

C) Ayşe teyzenin 112 ¨'si, Ahmet amcanın 123 ¨'si vardır. Bayramda paralarının birleştirip 5 
torunlarına eşit olarak dağıtmışlardır. Buna göre, torunlarından biri kaç ¨ alır?

D) 123 fazlasının 5'te biri 235 olan sayı kaçtır?

3.  36  9  2 = 6

Yukarıda verilen eşitliğin doğru olması için, 
 ve  yerine gelmesi gereken işaretler 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

              ___        ___

A)  ×  :

B)  –  :

C)  :  +

D)  :  –

2.  

Sadece ördek ve ineklerin bulunduğu bir çiftlikte toplam 184 ayak vardır.

Bu çiftlikte 28 tane ördek olduğuna göre, kaç tane inek vardır?

A) 30 B) 32 C) 36 D) 40

 Doğal sayılar kümesinde çarpma iş-
leminin toplama ve çıkarma işlemi 
üzerine dağılma özelliği vardır.

 a ⋅ (b + c) = a ⋅ b + a ⋅ c

 a ⋅ (b – c) = a ⋅ b – a ⋅ c

Örnek

�
�

�

�
�

�

�����

���� �����

Yukarıda verilen ACDF dikdörtgeninin 
alanını çarpma işleminin toplama iş-
lemi üzerine dağılma özelliğini kulla-
narak bulalım.

Çözüm

 
��������������������������������

                       = 60 + 120

                       = 180 cm2
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DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLERTest - 2 Pozitif Bilgi

5. 32 cm

42 cm

Adem, yukarıda uzunlukları verilen mavi ve kırmızı iki adet kağıt şerit kesmiştir. Adem bu kağıt 
şeritleri kullanarak aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki masanın kenar uzunlukları-
nın ölçümünü yapmak istemektedir. Masanın sadece farklı uzunluktaki iki kenarını ölçecektir.

114 cm

61 cm

Buna göre, Adem bu ölçümü şeritleri en az kaç defa kullanarak yapabilir?

A) 14 B) 12 C) 10 D) 8

6.  36 ⋅ 105 = 36 ⋅ 100 + 36 ⋅ 5

                = 3600 + 180

                = 3780

Yukarıda verilen işlemde aşağıdaki 
özelliklerden hangisi kullanılmıştır?

A) Birim eleman özelliği

B) Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine 
dağılma özelliği

C) Çarpma işleminin değişme özelliği

D) Toplama işleminin birleşme özelliği

7. Bir sinemada tam bilet 12 ̈ , öğrenci bileti 8 
¨'dir. Bu sinemada bir günde 108 tam, 126 
öğrenci bileti satılmıştır.

Buna göre, elde edilen gelir aşağıdakilerden 
hangisi ile bulunabilir?

A) 108 + 126

B) 12 ⋅ 108 + 8 ⋅ 126

C) 12 ⋅ 108 + 126

D) 8 ⋅ 108 + 12 ⋅ 126

Doğal Sayı Problemleri

Problem çözerken daha önce öğren-
diğimiz toplama, çıkarma, çarpma ve 
bölme işlemleri, işlem sırasında dikkat 
edilerek uygulanır.

Örnek

  

Alışverişe çıkan Ayşe Hanım yanına  
860 ¨ almıştır.

Ayşe Hanım alışverişte 240 ̈̈ 'ye ayak-
kabı, 126 ̈̈ 'ye çanta ve 153 ̈̈ 'ye göm-
lek aldığına göre, geriye kaç ¨̈ para-
sı kalmıştır?

Çözüm

Toplam parasından aldığı ürünlerin 
toplamını çıkartırsak sonucu buluruz.

 860 – (240 + 126 + 153)

 = 860 – 519

 = 341 ¨   parası kalmış.

 Doğal sayılarla toplamı işleminin 
etkisiz elemanı 0 (sıfır) dır.

Örnek

   8 + 0 = 8

 

 Doğal sayılarda çarpma işleminin 
etkisiz elemanı 1 dir.

Örnek

    17 × 1 = 17

		Doğal sayılarda çarpma işleminin 
yutan elemanı 0 dır.

Örnek

 43 × 0 = 0



DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Test - 3
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1. Aşağıda 3x3 lük bir işlem tablosu verilmiştir.

K 92 32

34 L 35

M N P

1. sütun

1. satır

2. satır

3. satır

2. sütun 3. sütun

Bu işlem tablosunda 1. satındaki sayılara çarpımı 37, 2. satırdaki sayıların çarpımı 311 ve 3. satırdaki sayıların çarpımı 38 dir.

İşlem tablosunda 1. sütundaki sayıların çarpımı 38, 2. ve 3. sütundaki sayıların çarpımı ise 39 dur.

Buna göre K + L + M + N + P işleminin sonucu kaçtır?

A) 95 B) 90 C) 85 D) 75

2. 

Ahmet, babasından her doğru soru için 6 ¨̈ alıyor. Her yan-
lış cevap için ise 2 ̈̈  geri ödüyor. 100 soruluk bir sınavda so-
ruların bir kısmını boş bırakan Ahmet, 80 soruyu doğru ce-
vaplamış ve toplamda 456 ¨̈ para kazanmıştır.

Buna göre Ahmet, kaç soruyu yanlış cevaplamıştır?

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

3. + 5 6 7 8

4 A

6 B 12

8 C

10 15 D

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

A) 1 B) 3 C) 4 D) 6
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4. Mesut uzunlukları 5 metre ve 4 metre olan iki farklı ip alıyor.

5 m
A

B
4 m

Uzunluğu 5 metre olan ipin A noktasından başlayarak santimetre cinsinden 2 nin doğal sayı kuvveti olacak ve belli bir kurala gö-
re artacak şekilde noktalara karşılık gelen yerlere birer ip bağlıyor.

Uzunluğu 4 metre olan ipin B noktasından başlayarak santimetre cinsinden 3'ün doğal sayı kuvveti olacak ve belli bir kurala gö-
re artacak şekilde noktalara karşılık gelen yerlere birer ip bağlıyor.

30 31 32

1 cm 3 cm 9 cm

Örnek:

A ve B noktalarınada birer ip bağlandığına göre, iki ipe bağlanan toplam ip sayısı kaçtır?

A) 17 B) 16 C) 15 D) 14

6. 

Kübra'nın kumbarasında 10 ¨, 5 ¨, 1 ¨ ve 50 kuruşluklar-
dan oluşan toplam 286 ¨ vardır.

Kumbarada bu paraların her birinden en az bir adet ol-
duğuna göre, Kübra'nın kumbarasında en az kaç adet pa-
ra vardır?

A) 30 B) 32 C) 34 D) 36

5. 60 adet kasada kasaların ağırlıkları dahil toplam 1284 kg elma vardır.

Boş bir kasanın ağırlığı 3 kg olduğuna göre, bu kasalardaki elmaların ağırlığı toplam kaç kilogramdır?

A) 1096 B) 1104 C) 1114 D) 118

7. 

Bahadır, İbrahim ve Talha'nın toplam 186 cevizi vardır. Ba-
hadır'ın ceviz sayısı İbrahim'in ceviz sayısından 12 az, Tal-
ha'nın ceviz sayısından 18 fazladır.

Buna göre, Bahadır'ın kaç cevizi vardır?

A) 58 B) 62 C) 64 D) 68
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1. Temel dayı bahçesinde ürettiği fındıkları boyutlarına göre üç farklı gruba ayırıyor.

S M L

❖ S grubundaki fındıkların en hafifi 5 gram, en ağırı 20 gramdır.

❖ M grubundaki fındıkların en hafifi 21 gram, en ağırı 40 gramdır.

❖ L grubundaki fındıkların en hafifi 41 gram, en ağırı 80 gramdır.

• Temel dayı S grubundaki fındıklardan 1200 tanesini bir paket yapıp bunu küçük kızı Raziye'ye gönderiyor.

• Temel dayı M grubundaki fındıklardan 800 tanesini bir paket yapıp bunu ortanca çocuğu Dursun'a gönderiyor.

• Temel dayı L grubundaki fındıklardan 500 tanesini bir paket yapıp bunu büyük kızı Safinaz'a gönderiyor.

Gönderi yaptığı kargo şirketi kargonun ücretini gönderinin kütlesine göre belirlemektedir. Aşağıda bu kargo şirketinin gönderi 
kütlesine göre kargo ücretini gösteren tablo verilmiştir.

Gönderi Kütlesi (kg) Ücret (TL)

0,001-7 8

7,001-15 20

15,001-22 25

22,001-30 32

30,001-38 45

38,001 ve fazlası 60

Buna göre;
• Raziye'ye gönderdiği paket için ödediği ücret en fazla 32 TL dir.
• Dursun'a gönderdiği paket için ödediği ücret en fazla 45 TL dir.
• Safinaz'a gönderdiği paket için ödediği ücret en az 25 TL dir.
• Dursun'a gönderdiği paket için ödediği ücret en az  25 TL dir.
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

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

3. 
ab = 16

Yukarıda verilen eşitliğe göre, a ve b doğal sayıları aşağı-
dakilerden hangisi olamaz?

   a   b    a   b __            __   __            __

A)  2   4  B)  4   2

C)  1 16  D) 16   1

2. 
K ⋅ 1036

sayısı 38 basamaklı bir sayı olduğuna göre, K'nin en küçük 
doğal sayı değeri kaçtır?

A) 1 B) 10 C) 11 D) 99
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5. 6 ⋅ 3 – 5 ... 8 ⋅ (7 – 3)

12 : 2 ⋅ 3 ... (7 + 2) ⋅ 2

(5 + 4) ⋅ 3 ... 5 + 4 ⋅ 3

Yukarıda verilen işlemlerde noktalı yerlere <, > veya = sem-
bollerinden uygun olanlar yazıldığında aşağıdakilerden 
hangisi elde edilir?

A) < , < , > B) < , = , >

C) > , = , < D) < , > , =

6. A

D

H 4 cm

11 cm

2 cm

20 cm

B

C

GFE

Yukarıda verilen şekilde ABCD dikdörtgendir.

• |CD| = 20 cm  • |BC| = 11 cm

• |BH| = 4 cm  • |ED| = 2 cm

olduğuna göre, AHFE dikdörtgeninin alanını veren ifade 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) (11-4) x 20 B) (20-4) x 11

C) (20-4) x (11-2) D) (20-2) x (11-4)

4. Aşağıda kürdan kullanılarak oluşturulmuş bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir.

Buna göre, bu örüntünün 32. adımında kullanılan kürdan sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 230 B) 231 C) 232 D) 233
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1.

23 cm

23 cm

83 cm

kalas

Yukarıda verilen kalas aşağıda gösterildiği gibi sağa doğru  beş defa devrilerek ilerletiliyor.

A B

Buna göre, A noktası ile kalasın son devrilmesinden sonraki en uç noktası olan B noktası arasındaki mesafe kaç santimetredir?

A) 1048 B) 1262 C) 1456 D) 1552

2. Aşağıdaki tabloda bazı gıda maddelerinin bir çuvaldaki mik-
tarı kilogram cinsinden ve gıda maddelerinin bir çuvalının 
fiyatı TL cinsinden verilmiştir.

Gıda Maddesi Miktarı (kg) Fiyatı (TL)

Un 92 35

Şeker 43 28

Patates 34 35

Soğan 26 44

Ahmet amca bu gıda maddelerinin her birinden miktarı kg 
cinsinden doğal sayı olacak şekilde alıyor.

Buna göre, ödediği ücret en az kaç TL olur?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 20

3. Sonuç Taban Üs

64 4 
27  3

 2 3

Yukarıda verilen tabloya göre,  +  +  toplamının so-
nucu kaçtır?

A) 14 B) 12 C) 10 D) 8
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7. Örnek: Kuvvet
Tablosu b

a ab

Aşağıdaki tablo yukarıda verilen örnekteki gibi dolduruluyor.

Kuvvet
Tablosu 3 b

a 125 c

b 8 d

Tabloya göre; a+b+c+d işleminin sonucu kaçtır?

A) 105 B) 89 C) 48 D) 36

5.   

 

 

900 ¨ parayı 3 kardeş bölüşeceklerdir. Önce hepsi paradan 
100'er ¨ almıştır. Sonra geriye kalan paranın yarısını en bü-
yük kardeş sonra da geriye kalan paranın yarısını ortanca 
kardeş almıştır.

Buna göre, en küçük kardeşin aldığı para toplam kaç ̈̈  dir?

A) 150 B) 200 C) 225 D) 250

4. 

I. şekil II. şekil III. şekil

Yukarıda verilen I. şekil kare şeklindedir ve çevre uzunluğu 162 cm'dir.

I. şekil ortadan ikiye katlanarak II. şekil, II. şekil ortadan ikiye katlanarak III. şekil elde ediliyor.

Buna göre, elde edilen III. şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 25 B) 26 C) 27 D) 28

6. 

Ahmet amca bir tahtayı 7 parçaya 36 dk'da ayırabiliyor.

Buna göre Ahmet amca aynı tahtayı 15 parçaya ayırsaydı, 
bu işlem kaç dk sürerdi?

A) 84 B) 82 C) 80 D) 78
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1. 
Bilgi: a ve n birer doğal sayı olmak üzere an ifadesine üslü ifade denir.

 an, n tane a'nın çarpımı demektir.

            an = a.a.a.a............a

n tane

Gizem Öğretmen, akıllı tahtada bir tablo oluşturmuştur. Öğrencilerden bu tabloyu aşağıda verilen kurallara göre doldurmaları-
nı istiyor.

1 2 3 4 Toplam

1

2

3

4

Tablonun üstünde mavi bölgelerde yazan sayılar taban olmak üzere, her satırda-
ki kutucuğa satır numarası kuvvet olacak şekilde oluşturulan üslü ifadelerin de-
ğerleri yazılacaktır. Bu değerlerin toplamı satır sonlarındaki toplam kutucuğuna 
otomatik olarak yansımaktadır.

Örnek: 2. satır verilen kurallara göre doldurulursa aşağıdaki gibi olur.

        1 4 9 16 30

Buna göre, bu tablo 10 satır ilerletilirse aşağıdakilerden hangisi toplam kutucuğuna yansıyan sayılardan biri olamaz?

A) 4680 B) 784 C) 354 D) 100

2. +   

 K 12 L

 M 15 N

 13 P R

Yukarıdaki toplama tablosu aşağıda verilen örnekteki gibi 
dolduruluyor.

Örnek:

              

+ 5 6

2 2+5 = 7 2+6 = 8

3 3+5 = 8 6+3 = 9

Buna göre, K+L+M+N+P+R işleminin sonucu kaçtır?

A) 66 B) 68 C) 72 D) 74

3. Ali 200 sayfalık bir kitabı okumaya başlamıştır. İlk gün 12 say-
fa okuyan Ali bundan sonraki günler bir önceki gün okudu-
ğu sayfa sayısının hep 2 katı kadar kitap okumuştur.

Buna göre, 4. günün sonunda kitapta okunmamış kaç say-
fa kalmıştır?

A) 26 B) 24 C) 22 D) 20
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5. Keçiboynuzuspor'un oynadığı ligde her bir galibiyette 3 pu-
an, beraberlikte 2 puan verilmekte ve her mağlubiyette  
1 puan silinmektedir.

Galibiyet 18

Beraberlik 12

Mağlubiyet 8

Tabloda Keçiboynuzuspor'un 1 yıllık performansı verilmiştir.

Buna göre, Keçiboynuzuspor kaç puan toplamıştır?

A) 84 B) 78 C) 74 D) 70

6.

II
III

I

K L

Yukarıda I, II ve III ile gösterilen şekillerin her biri kare ve ke-
nar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayıdır. En bü-
yük karenin (III) alanı 121 cm2 den küçük, en küçük karenin 
(II) alanı 16 cm2 den büyüktür. 

Buna göre, K ve L noktaları arasındaki uzunluğun en bü-
yük değeri, en küçük değerinden kaç santimetre fazladır?

A) 7 B) 9 C) 11 D) 13

4. Metin uzunluğu 480 cm kalınlığı 10 cm olan bir tahtaya aşağıdaki işlemleri uyguluyor.

1. işlem: Tahtayı 8 eş parçaya ayırıyor. Parçalardan ikisi hariç hepsinin tüm yüzeylerini sarıya boyuyor.

2. işlem: Boyanmamış parçalardan birini 4 eş parçaya ayırıyor. Parçaların tamamının tüm yüzeylerini maviye boyuyor.

3. işlem: Boyanmamış son parçayı 3 eş parçaya ayırıyor. Parçaların tamamının tüm yüzeylerini kırmızıya boyuyor.

Metin elde ettiği parçaları kullanarak aşağıdaki yapıyı oluşturuyor.

?

Buna göre, elde ettiği yapının uzunluğu kaç santimetredir?

A) 250 B) 260 C) 280 D) 300
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Bir Doğal Sayının Bölenleri 
(Çarpanları) ve Katları

Bir doğal sayıyı kalansız bölebilen say-
ma sayılarına o sayının bölenleri (çar-
panları) denir.

Örnek

24 sayısının bölenlerini bulalım.

Çözüm

 24 : 1 = 24

 24 : 2 = 12

 24 : 3 = 8

 24 : 4 = 6

 24 : 6 = 4

 24 : 8 = 3

 24 : 12 = 2

 24 : 24 = 1

24'ün bölenleri yani çarpanları 1, 2, 3, 
4, 6, 8, 12 ve 24 tür.

Kalansız Bölünebilme Kuralları
2 ile bölünebilme

Çift sayılar 2'ye tam bölünebilir.

Örnek

 642 bölünebilir.

 1473 bölünemez.

1.   I. 4 ile kalansız bölünebilen her sayı 2'ye 
de kalansız bölünebilir.

 II. 5 ile kalansız bölünebilen sayılar 10 ile 
de kalansız bölünebilir.

III. 6 ile kalansız bölünebilen sayılar 2 ile de 
kalansız bölünebilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğ-
rudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

2. 

����
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��������������������
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��������������������

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söy-
lediği ifadeler doğrudur?

A) Ömer ve Faruk

B) Ömer ve Arzu

C) Faruk ve Arzu

D) Ömer, Faruk ve Arzu

3.  A 2

B 2

C 2

D 3

E 5

F 5

1 

 

Yukarıda verilen asal çarpanlar algoritma-
sında her harf farklı bir sayıyı temsil etmek-
tedir.

Buna göre, A kaçtır?

A) 1200 B) 900

C) 600 D) 450

4.      

80 kg bulgur ve 60 kg pirinç birbirine ka-
rıştırılmadan eşit hacimli torbalara doldu-
rulacaktır.

Buna göre, torbalardan birinin kütlesi ki-
logram cinsinden aşağıdakilerden hangi-
si olamaz?

A) 20 B) 10 C) 8 D) 4
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3 ile bölünebilme

Rakamların sayı değerleri toplamı 3 
veya 3'ün katı olan sayılar 3'e tam bö-
lünür.

Örnek

 426 → 4 + 2 + 6 = 12
Bölünebilir.

 3572 → 3 + 5 + 7 + 2 = 17
Bölünemez.

4 ile bölünebilme

Son iki basamağı 00 veya 4'ün katı olan 
sayılar 4'e tam bölünebilir.

Örnek

 2484 → Bölünebilir.

 1206 → Bölünemez

5 ile bölünebilme

Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 
5'e tam bölünebilir.

Örnek

 3605 → Bölünebilir

 3693 → Bölünemez

5. Zeynep dikdörtgen şeklindeki beyaz bir kağıdı her biri dikdörtgen şeklinde olan elişi kağıtla-
rıyla aşağıdaki gibi süslüyor.

228 cm2

30 cm2 20 cm2 45 cm2

Kullandığı;

❖ Kırmızı renkli elişi kağıdının alanı 30 cm2

❖ Mor renkli elişi kağıdının alanı 20 cm2

❖ Sarı renkli elişi kağıdının alanı 45 cm2

❖ Mavi renkli elişi kağıdının alanı 228 cm2 dir.

Beyaz kağıdın üzerinde hiç boşluk kalmadığına ve renkli elişi kağıtları beyaz kağıdın dışına 
taşmadığına göre, beyaz kağıdın çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 72 B) 68 C) 64 D) 60

6. 

� � �

�� � ��

� � ��

�

Yukarıdaki yazı tahtasında yazan sayılardan 
kaç tanesi 45'in çarpanı değildir?

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

7. �

�

��

�

�

�

� �

Yukarıda verilen çarpan ağaçlarına göre 
K + L toplamı kaçtır?

A) 195 B) 170

C) 160 D) 150
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6 ile bölünebilme

Hem 2 hem de 3'e kalansız bölünebi-
len sayılar 6 ile de kalansız bölünebilir.

Örnek

����
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9 ile bölünebilme

Rakamları toplamı 9 veya 9'un katı 
olan sayılar 9'a kalansız bölünebilir.

Örnek

 567 → 5 + 6 + 7 = 18
Bölünebilir.

 3944 → 3 + 9 + 4 + 4 = 20
Bölünemez.

10 ile bölünebilme

Birler basamağı 0 (sıfır) olan sayılar 
10'a kalansız bölünebilir.

Örnek

 3760 → Bölünebilir.

 4713 → Bölünemez

1. Aşağıda bir işyerinde bulunan dört farklı asarsör ve bu asansörlerin kaçıncı katlara çıkabildi-
ği verilmiştir.

3 ve 3'ün
katlarına çıkar.

4 ve 4'ün
katlarına çıkar.

5 ve 5'in
katlarına çıkar.

6 ve 6'nın
katlarına çıkar.

Bu işyerine gelen Necip, önce katlardan birinde bulunan gitar kursuna gidecek, sonra zemin 
kata inip yine katlardan birinde bulunan matematik kursuna gidecektir.

Matematik kursunun bulunduğu kat gitar kursunun bulunduğu kattan daha yüksektedir.

Necip gitar ve matematik kursuna üç farklı asarsörle çıkabilmektedir.

Gitar kursu 25. kattan daha yüksekte olduğuna göre, gitar ve matematik kursunun bulun-
duğu katların kat numaraları toplamı en az kaç olabilir?

A) 56 B) 60 C) 64 D) 66

2. 

����

����

Yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen biçimin-
deki fayanslar yan yana getirilerek karesel 
bir bölge oluşturulmak isteniyor.

Buna göre, oluşturulacak karenin bir ke-
narının uzunluğu aşağıdakilerden hangi-
si olamaz?

A) 24 B) 48 C) 84 D) 96

3.  824A

dört basamaklı bir sayıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) A yerine 4 yazılırsa sayı 6'ya kalansız bö-
lünebilir.

B) A yerine 0 yazılırsa sayı 5'e kalansız bö-
lünebilir.

C) A yerine 4 yazılırsa sayı 9'a kalansız bö-
lünebilir.

D) A yerine 2 yazılırsa sayı 3'e kalansız bö-
lünebilir.

Asal Sayılar

1 ve kendinden başka hiçbir sayma sa-
yısına bölünemeyen 1'den büyük do-
ğal sayılara asal sayılar denir.

En küçük asal sayı 2 dir. 2'den başka 
çift asal sayı yoktur.

Bir sayının asal sayı olup olmadığı;

2 hariç çift sayılar asal değildir.

3 ile bölünüyorsa asal değildir.

5 ile bölünüyorsa asal değildir.

7 ile bölünüyorsa asal değildir.


