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Sevgili Öğrenciler,

Beyin Takımı Yayınları olarak 8. sınıf öğrencileri için hazırladığımız “İlk Adım” serisinin 
ardından “Depar” serisi ile yanınızdayız.

Depar serisi, sizi sınavlarda hedeflediğiniz başarıya ulaştırmak için tasarlandı. Bu kitap 
sayesinde başarı kapıları sizin için ardına kadar açılacak ve hedeflediğiniz başarıyı yakala-
mak sizin için kolay olacaktır. 

Mantık, muhakeme, analiz ve sentez gerektiren soruların sorulduğu LGS’de başarılı ol-
mak için bu yeteneklerin geliştirilmesi gerekir. “Beyin Takımı” ekibi olarak yeni nesil sorular-
la oluşturduğumuz bu eserlerde yeni nesil sorulara yer vererek bunların nasıl çözüleceğini 
öğretmeye çalıştık. Bunun için de kitabımızda şu bölümlere yer verdik:

“Rehberlik” bölümünde soruların daha kolay anlaşılması ve yorumlanması için yöntem-
ler anlatıldı.

Kazanım merkezli hazırlanan bu eserde her ünitenin kazanımları tek tek işlendi. “Kaza-
nımın Şifresi” bölümünde kazanımla ilgili soruların kolay bir şekilde çözülmesinin yöntem-
leri üzerinde duruldu. Önemli ipuçları verilerek soruların daha kısa süre içerisinde ve doğru 
olarak çözülmesinin yolları gösterildi.

 “Örnek Soru” bölümünde daha önce sınavlarda çıkmış sorulara yer verildi. Sorunun 
altında ayrıntılı çözümü verildi.

“Kazanım Testi” bölümünde sadece o kazanımla ilgili sorulara yer verilerek kazanımın 
tam olarak öğrenilmesi amaçlandı. Bu sayede o kazanımla ilgili çıkabilecek tüm soru tiple-
rini öğrencinin görmesi sağlandı.

“Ünite Testi” bölümünde daha önce işlenen kazanımların iyice içselleştirilmesi amaç-
landı. Bol miktarda soruyu içeren bu bölümde özellikle birkaç kazanımla ilgili olan soru 
tiplerine sıkça yer verildi.

Farklı bir anlayış ve yöntemle oluşturulan bu kitap, ayrıntılı konu anlatımlarına gerek 
bırakmadan pratik yollarla kısa sürede konuyu öğrenmenizi ve soruları çözmenizi sağlaya-
caktır.

Hayallerinizin anahtarını elinizden bırakmayın.

S. AKGÜL

ÖN SÖZ



REHBERLİK Matematik Nedir?
Şekil, sayı ve çoklukların özelliklerini ve aralarındaki 
ilişkiyi inceleyen bilimdir. 
Bir disiplindir. 
Bir bilgi alanıdır.
Bir iletişim aracıdır. Çünkü kendine özgü bir dili vardır.
Ardışıktır, birbiri üzerine kurulur.
Varlıkların kendileriyle değil aralarındaki ilişkilerle 
ilgilenir.
Birçok bilim dalının temeli ve kaynağıdır.
Bir düşünce biçimidir.

Hiçbir araştırma, 
matematiksel ispattan 

geçmedikten sonra bi-

lim adını almaya layık 

olamaz.
Leonardo  Da Vinci

Mantıksal bir sistemdir.
Bir anahtardır.
Bir değerdir.
İnsanın düşünce sistemini düzenleyen ortak düşünce aracıdır.
İnsanın doğru düşünebilmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sağlar.
Bir yaşam biçimidir.
Evrensel bir dil ve kültürdür.
Bir sanattır.
Bir oyundur.

 ✦ Kazanım testleri sonunda mutlaka konu testleri çözmelisiniz. Bu, konu bütünlüğünü görmenizi sağlayacaktır. Böylece eksik-
lerinizi daha kolay tamamlayacaksınız.

UNUTMAYALIM

Matematik Dersine Nasıl Çalışmalısınız?
Düzenli notlar tutmalısınız.
Matematik dersini okuyarak çalışmanızın öğretici olmadığını bilmelisiniz.
Konuyu anlamadan soru çözmemelisiniz. Anladıktan sonra çözümlü soruları incelemeli, en son aşamada 
testlere geçmelisiniz.
Sorularda verilenleri bir kenara yazmalısınız.
Formül, özdeşlik gibi ipuçlarını belirlemelisiniz.
Matematiğin, yaparak ve yaşanarak öğrenilecek bir alan olduğunu unutmamalısınız.
Bol bol işlem yapmalısınız. İşlem hatası yapmamak için mutlaka kalem kullanarak soruları çözmelisiniz.

 ✦ Sorulardaki hatalarınızı tespit etmelisiniz. Hataların nedenini öğrenmelisiniz. Bunlar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa 
gidermelisiniz. Yapamadığınız her sorunun eksiklerinizi gidermek için bir fırsat olduğunu unutmamalısınız.

UNUTMAYALIM
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1. ÜNİTE

 ÇARPANLAR VE KATLAR /
ÜSLÜ İFADELER

Çarpanlar ve Katlar

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların 

pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) 

hesaplar, ilgili problemleri çözer.

8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

Üslü İfadeler

8.1.2.1. Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini hesaplar.

8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.

8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

Kazanımlar



REHBERLİK

 ✦ Çarpanlar konusuna çalışırken kavramların özelliklerini ve 
sorulardaki anlam farklarını tam olarak öğrenmelisiniz. Bu-
nun için farklı soru tipleri çözmelisiniz.

UNUTMAYALIM

Çarpan nedir?
EBOB nedir?
EKOK nedir?

➜ Sorularda nasıl kullanılır?

Bu Ünite İçerisinde Bilinmesi Gereken Kavramlar
Asal Çarpan Basamak Doğal Sayı

Ortak Kat Ardışık Sayı

Üslü İfadeler Konusunda Soruları Çözerken;

• Konunun temelini çok iyi anlamalısınız.

• Sayıları birbiri cinsinden yazabilmelisiniz.

• Ondalık sayıları rasyonel hâle getirebilmelisiniz.

• Üsler aynı olmadığı zaman tabanları çarpmalısınız.

• Negatif üssün sayıyı negatif yapmadığına dikkat etmelisiniz.

Çözümleme ne demek?
Tam sayı nedir?
Sayı kuvveti nedir?
Pay ve payda ne demek?
Negatif üs, sayılara nasıl etki eder? 
 
Ondalık sayı rasyonel sayıya nasıl çevrilir?
Çarpma ve bölme işlemlerini üs nasıl etkiler?
"–" işareti kullanıldığı yeri nasıl etkiler?

➜ Bu sorulara doğru cevap vermelisiniz.



9

Be
yi

n 
Ta

kı
m

ı Y
ay

ın
la

rı

Pozitif Tam Sayıların Çarpanları

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı 
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif 
tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı 
şeklinde yazar.

  › Bu kazanımla ilgili 2 farklı soru tarzıyla karşılaşabi-
liriz:

1. tarz soruda bize bir sayının asal çarpanlara göre 
yazılmış şekli sorulabilir.

1. tarz soruları çözerken 2 farklı yöntemden fayda-
lanabiliriz.

1. yöntem (Bölme Algoritması): Bu yönteme göre 
sayı, bölünebildiği asal sayıların tamamına bölünür. 
Bu işlem bölünen sayı 1 alana kadar devam eder. En 
son durumda sayıyı asal çarpanların üssü biçiminde 
yazarız.

Örneğin; 

48 sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde ya-
zalım.

48
24
12

6
3 3
1

2
2
2
2

  48 = 24·31 şeklinde yazılır.

2. yöntem (Çarpan Ağacı): Bu yönteme göre ve-
rilen sayıyı iki sayının çarpımı şeklinde yazarız. Bu 
işleme sayının bölünebildiği en küçük asal sayıdan 
başlarız. Bu işleme tüm çarpanlar, asal sayı olana 
kadar bu işleme devam ederiz. Oluşan dalların uçla-
rındaki sayılar, sayımızın asal çarpanlarıdır.

2. tarz sorularda ise bize bir sayının çarpanları so-
rulabilir.

Bu soruları çözerken çarpan ağacından faydalanılır.

48
242

2

2

2

12

2

22

2

6

22 3

1 ∙ 48
2 ∙ 24

4 ∙ 12

8 ∙ 6

16 ∙ 3

Örnek

Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dik-
dörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin 
alanları verilmiştir. 

Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları 
metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre 
alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az 
kaç metrekaredir?

A) 36 B) 54 C) 64 D) 76

2018 LGS

Çözüm

A

B

7 m

7 m

5 m

2 m

3 m 2 m

2 m 3 m 7 m

Yukarıda alanları verilen dikdörtgenlerin kenar uzun-
lukları alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamının 
en az olması için şekildeki gibi olmalıdır.

A  dikdörtgenin alanı = 7·7 = 49 m2

B  dikdörtgenin alanı = 5·3 = 15 m2

A  + B  = 49 + 15 = 64 m2 bulunur.

Cevap C
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1.

1.    

I

II III

1

3 4 5 6

2

Sayı atılıyor

50
Tepe

Mavi Sarı Beyaz Pembe

Yukarıdaki düzeneğin tepesinden bırakılan iki basamaklı sayılar; I, II ve III numaralı yol ayrımlarından şu şekilde ayrılı-
yorlar;

 I numaralı ayrımda sayının asal çarpanlarının çarpımı 1 numaralı yöne, asal çarpanlarının sayısının 5 katı olan sayı 
ise 2 numaralı yöne gönderiliyor.

 II numaralı ayrımda eğer burdaki sayı çift ise bu sayı 3 numaralı yöne değilse 4 numaralı yöne gönderiliyor.

 III numaralı ayrımda sayının pozitif tam sayı çarpanlarının sayısının eşiti tek ise 5 numaralı yöne çift ise 6 numaralı 
yöne gönderiliyor.

Buna göre tepeden 50 sayısı düzeneğe gönderiliyor mavi, sarı, beyaz ve pembe kutularda oluşan sayılar aşağı-
dakilerden hangisidir?

Mavi Sarı Beyaz Pembe
A) 10 Boş Boş 4
B) Boş 10 Boş 4
C) Boş 10 6 Boş
D) 10 Boş 6 Boş

2. Matematik mağazasında satılan ürünlerin satış fiyatı etiketlere ¨ cinsinden yazılmayıp geliştirilen şifreleme yöntemine 
göre satış fiyatını belirten harfler yazılmaktadır. Bu şifreleme yönteminde ürünün ¨ cinsinden satış fiyatı küçükten büyü-
ğe doğru asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmakta ve bu sayıların tablodaki harf karşılığı kullanılarak satış fiyatını 
temsil eden kod oluşturulmaktadır. 

Asal Çarpan 2 3 5 7 11 13

Harf Karşılığı A B C D E F

Örneğin, 18 ¨’ye satılan bir ürünün etiketinde yazması gereken kodu bulurken 18 = 21 · 32 şeklinde yazılır. Bu durum-
da 18 ¨’ye satılan bir ürünün satış fiyatını temsil eden kod ABB’dir.

Matematik mağazasından 90 ¨’ye gömlek, 154 ¨’ye pantolon ve 182 ¨’ye ceket alan Mustafa’nın aldığı ürünlerin 
herhangi birinde aşağıdaki kodlardan hangisi yoktur? 

A) ABBC B) ADE C) ACE D) ADF
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3. 
5

27 16

13

12 45

10

15 8

30

13 17

Yukarıda verilen üçgenlerin sağ ve sol alt köşelerinde yazan pozitif tam sayıların bazı özellikleri üçgenin tepesindeki 
kutulara yazılarak bir örüntü oluşturulmuştur.

A

Şekil-I

……

18 19

Buna göre Şekil-I’de verilen örüntüdeki A’nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 B) 24 C) 27 D) 30

4. Ayşegül, Didem, Tuğçe ve Duygu içi bilye dolu ters çevrilmiş bardakları açma oyunu oynuyorlar.

Oyunun kuralları şu şekildedir:

  • Her oyuncu ikişer adet bardak açacaktır.
  • Oyuncu bardağı açmadan önce içindeki bilye sayısını tahmin edecektir.
  • Oyuncunun tahmin ettiği sayı ile bardak içindeki bilye sayısı aynı ise bilye sayısının pozitif çarpan sayısı kadar puan 

alınacaktır.
  • Oyuncunun tahmin ettiği sayı ile bardak içinde bilye sayısı aynı değil ise bilye sayısının asal çarpan sayısı kadar 

puan alacaktır.

Bardak açma oyunu oynayan arkadaşların açtığı bardakların içerisinde bulunan bilye sayısı tahminleri ve bu tahminle-
rinin doğru olup olmaması aşağıdaki tabloda verilmiştir. Eğer kişinin tahmin ettiği bardak sayısı doğru ise bardağın sağ 
tarafına (✓), yanlış ise (✗) işareti atılmıştır.

İsim Açılan Bardaklar

Ayşegül ✗

Didem

Tuğçe

Duygu

3 15 ✓

✗12 23 ✓

✗18 8 ✓

✗11 9 ✓

Oyuncuların açtıkları bardaklar, tahminlerinin tutma durumları ve bardak içindeki bilye sayıları yukarıda verilen 
tablodaki gibi olduğuna göre oyunu kazanan oyuncu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuğçe B) Didem C) Duygu D) Ayşegül
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EBOB – EKOK

8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak böleni (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri 
çözer.

Bu kazanımla ilgili iki farklı soru tarzıyla karşılaşabiliriz:
1. soru tarzında bize iki sayının EBOB’u veya EKOK’u sorulabil´ir.

  › İki sayının EBOB ve EKOK’unu bulurken; iki sayı bölme algoritmasıyla aynı anda asal çarpanlarına ayrılıp, iki sayının da 
aynı anda bölündüğü sayılar işaretlenir. İşaretli sayıların çarpımı EBOB’u, tüm sayıların çarpımı EKOK’u verir.

  › Burada dikkat edilmesi gereken husus eğer sayılar üslü ifadelerin çarpımı olarak verilmişse EBOB’ları bulunurken 
ortak tabanlı sayılardan üssü küçük olanlar, EKOK bulunurken ise ortak tabanlı sayılardan üssü büyük olanlar ile ortak 
tabanlı olmayan sayılar da alınmalıdır.

  › Bu kazanımla ilgili 2. soru tarzı ise EBOB ve EKOK problemidir.

  › Bu soruları çözerken problemin EBOB ile mi EKOK ile mi ilgili olduğuna karar vermek gerekir.

  › Burada dikkat edilecek husus, eğer bütün parçalanmak isteniyorsa EBOB, parçalar birleştirilerek bütün elde edilmek iste-
niyorsa EKOK işlemi uygulanır.

Örnek

Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden 
üçer adet vardır.

k cm 3k cm 5k cm 7k cm

Bu kutular aşağıdaki gibi üst üste dizilerek üç ayrı blok oluşturulmuştur.

5k cm

7k cm

3k cm
k cm

7k cm

3k cm
k cm

5k cm

k cm
3k cm

5k cm

7k cm

Bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu üç blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en 
üstünde bulunan kutu alınıyor.
Son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 94  B) 90  C) 86  D) 82

2020 LGS

Çözüm  

Kutuların üst üste konulmasıyla oluşturulan bloklardan birinin yüksekliği k + 3k + 7k + 5k = 16k santimetredir. Üç blok 
üst üste konularak oluşturulan kulenin yüksekliği 3·16k = 48k santimetredir.
48k santimetre yüksekliğindeki kulenin en üstündeki bloğu aldığımızda kulenin yüksekliğinin alabileceği 3 farklı değer 
vardır.
Eğer: k cm’lik blok alınırsa kulenin boyu 48k – k = 47k cm olur. k = 2 dediğimizde kulenin boyu 47·2 = 94 cm’dir.
5k cm’lilk blok alınırsa kulenin boyu 48k – 5k = 43k cm olur. k = 2 dediğimizde kulenin boyu 43·2 = 86 cm’dir.
7k cm’lik blok alınırsa kulenin boyu 48k – 7k = 41k cm olur. k = 2 dediğimizde kulenin boyu 41·2= 82’dir.
Seçenekler incelendiğinde kulenin boyunun 90 cm olamayacağı görülmektedir. Bu durumda cevap: B.

Cevap B
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2.

1.                  

Şeker
Çuvalı
72 kg

Tuz
Çuvalı
64 kg

Un
Çuvalı
48 kg

Yukarıda verilen çuvallarda şeker, tuz ve un bulunmaktadır .

Bu çuvallardaki ürünler birbirine karıştırılmadan eşit kapasiteli en az sayıda torbalara koyulacaktır.

Tablo: Ürünün fiyatları

Şeker Tuz Un
1 torba fiyat 4 TL 3 TL 5 TL

Ürünler torbalara konulduktan sonra yukarıda verilen tablodaki fiyatlar ile tamamı satılıyor.

Buna göre bu ürünlerin tamamından elde edilen para kaç TL’dir?

A) 80 B) 90 C) 110 D) 120

2. 

39, 40
EBOB’u alınır

Sonuç

Sonuç

x

x + 5
x + 6

EKOK’u alınır
y

Uzunlukları sırasıyla x + 4 cm ve y cm olan iki ip aşağıdaki gibi yan yana diziliyor.

x + 4 cm
……

y cm
……

x + 4 cm

y cm

Bu dizilme işi iplerin uçları ilk defa aynı hizaya gelince bitecektir.

Buna göre dizilme işi bittiğinde toplam kullanılan ip miktarı kaç tanedir?

A) 42 B) 44 C) 47 D) 52



EBOB – EKOK

Kazanım Testi2.
TEST

14

Be
yi

n 
Ta

kı
m

ı Y
ay

ın
la

rı

3. Uzunluğu 6 metre ile 8 metre arasında olan bir yolu Ahmet kenar uzunluğu 35 cm olan küplerle, Utku ise kenar uzunluğu 
50 cm olan küplerle hiç boşluk kalmayacak ve birer yüzleri ortak olacak şekilde aşağıdaki gibi kapatacaktır.

… …

35 cm

35 cm

50 cm

50 cm

İsa, aynı yolu farklı uzunluktaki eş küpleri kullanarak kapatmak istemektedir. 

Buna göre İsa seçeneklerdeki küplerden hangisini yeteri kadar kullanıp yukarıdaki gibi yerleştirdiğinde boşluk 
kalmadan aynı yolu kapatamaz?

A)

70 cm

B)

85 cm

C)

100 cm

D)

175 cm

4. Yaz tatili geldiğinde öğrenciler senenin yorgunluğunu atarken okullarda yoğun bir şekilde yeni seneye hazırlık çalışma-
ları yapılır. Bu kapsamda Okul Müdürü Ömer Bey okulun koridorlarını sarı ve beyaz renk boya ile boyatacaktır. 

Kutu ile satılan boyaların her birinde kaç litre boya olduğu ve bu boyaların 1 litresinin fiyatı aşağıda verilmiştir. 

 

Boyanın Rengi Bir Kutudaki Boya Miktarı (Litre) Boyanın 1 Litresinin Fiyatı (¨)
Sarı 24 4

Beyaz 18 5

Ömer Bey’in boyattığı okul koridorunda her iki renk boyadan eşit miktarda kullanılmış ve hiç boya artmamıştır. Kullanılan 
boyaların toplam maliyeti 3000 ile 3500 ¨ arasındadır.

Buna göre Ömer Bey okulun koridorlarını boyatmak için toplam kaç kutu boya kullanmıştır?

A) 35 B) 28 C) 24 D) 21

5.  

6 cm

I. Şekil II. Şekil

6 cm

5 cm

5 cm

Yukarıda verilen iki demir çubuğa I. şekilde aralarındaki mesafe 6 cm olan diskler II. şekilde ise aralarındaki mesafe, 5 
cm olan özdeş diskler takılmaktadır. 

Kullanılan disk sayısı en az olmak koşuluyla I. şekile x tane, II. şekile y tane disk takıldığında yükseklikler eşit olmuştu. 
Kullanılan disk sayısı en az olmak koşuluyla 2. defa aynı yüksekliğe gelen I. ve II. şekile takılan toplam disk sayısı z tanedir.

Buna göre y z
x z

+
+  oranı kaçtır? (disklerin kalınlığı önemsenmeyecektir.)

A) 28
27  B) 26

27  C) 31
30  D) 2
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Aralarında Asal Sayılar

8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

Bu kazanımla ilgili sorularda iki sayının aralarında asal olup olmadığı sorulabilir. Bu soruları çözerken sayıların her biri 
asal çarpanlarına ayrılır ve bu iki sayının ortak asal çarpana sahip olup olmadıkları kontrol edilir. Eğer sayılar ortak asal 
çarpanlara sahip ise aralarında asal değildir. Tersi durumda sayılar aralarında asaldır.

  › Burada dikkat edilmesi gereken husus, her durumda sayıları asal çarpanlarına ayırıp kontrol etmenin kolay olmaya-
cağıdır. Bu durumda sayıların her ikisinin de bölünebildiği bir sayı aranır. Eğer bu sayı bulunursa sayıların aralarında 
asal olmadığı anlaşılır.

  › Ardışık sayma sayıları daima aralarında asaldır.

  › Ardışık tek sayma sayıları daima aralarında asaldır.

  › Ardışık çift sayma sayıları aralarında asal değildir.

  ›  Örneğin 3 ile 4, 17 ile 18, 29 ile 30 aralarında asaldır. Çünkü bu sayılar ardışık sayma sayılarıdır.

  › 1 ile tüm pozitif tam sayılar aralarında asaldır.

  › Aralarında asal iki doğal sayının EBOB’ları 1’dir. EKOK’ları ise bu iki doğal sayının çarpımıdır.

A ile B aralarında asal ise 

EBOB(A, B) = 1

EKOK(A, B) = A·B

EBOB(A, B)·EKOK(A, B) = A·B dir.

Örnek

6A ve B8 iki basamaklı sayılardır.

  • 6 ile A aralarında asaldır.
  • B ile 8 aralarında asaldır.
  • 6A sayısı B8 sayısından küçüktür.

Bu şartları sağlayan kaç farklı A + B değeri vardır?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 8

2017 - 2018 Ocak

Çözüm

6A   B8 iki basamaklı sayılardır.

  • 6 ile A  aralarında asal ise A = 1, 5, 7 olabilir.
  • 8 ile B arasında asal ise B = 1, 3, 5, 7, 9 olabilir.

6A < B8

 

1 ise 7 ve 9

5 ise 7 ve 9

7 ise 7 ve 9 olabilir.

Yani

 A + B = 1 + 7 = 8
 1 + 9 = 10
 5 + 7 = 12
 5 + 9 = 14
 7 + 7 = 14
 7 + 9 = 16

5 tane farklı A + B değeri vardır.

Cevap B
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3.

1.  

1 2 3
4 5 6
7 8

0
9

Asal
–3 puan5 puan

Asal değilse

x y

Yukarıdaki makineye yazılan iki farklı doğal sayı eğer aralarında asal ise +5 puan eklenmekte, aralarında asal değilse 
3 puan silinmektedir.

Said adlı bir öğrenci bu makineye aşağıdaki ikili sayıları yazıyor.

1-17 5-13 7-17 8-20 19-21 22-23 6-8 7-49

Buna göre Said toplamda kaç puan alır?

A) 25 B) 16 C) 9 D) 5

2. 

5. sıra 5 12 a

4. sıra 7 24 b

3. sıra 8 15 c

2. sıra 16 28 d

1. sıra 22 23 e

Yukarıda 5 sıra, her sırada iki tam sayı değeri ve bilinmeyenler vardır.

Bu bilinmeyen sayılar birbirinden farklı ve a, b, c, d ve e’dir.

Bu bilinmeyen sayıların her biri kendi sıralarında bulunan her bir sayı ile aralarında asaldır.

K = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}

kümesinde bulunan sayılardan seçmek koşuluyla a, b, c, d ve e’nin en küçük değerleri bulunup toplanacaktır.

Bu toplam x”e eşit olduğuna göre x kaçtır?

A) 32 B) 38 C) 40 D) 45
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4.  

7 9 5 112

A
B

8 Ekran

A kutusunda bulunan sayılar sırasıyla B kutusuna 
geçmektedir. Eğer geçen ilk sayı B kutusundaki sayı 
ile aralarında asal ise toplanıp B kutusuna yazılır ve 
ekranda +  işareti çıkar. Sonra ikinci sayı B kutusuna 
geçer ve orda yazılı olan sayı ile aralarında asal ise B 
kutusuna geçen sayı ile B kutusundaki sayı toplanıp 
B kutusuna yazılır ve ekranda +  işareti oluşur. Eğer 
aralarında asal değilse ekranda –  işareti belirir ve 
oyun sonlanır.

Buna göre ekranda oluşacak olan ifade aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) + + + + – B) – + + + +

C) – + + + + D) – – + – +

5. Bilgi: A ile B aralarında asal iki doğal sayı ve C ile 

D’nin en büyük ortak bölenleri 1 ise B
A

D
C=  olduğunda 

A = C ve B = D’dir.

Örneğin

x ile y aralarında asal ve y
x

13
5=  ise x = 5 ve

y = 13’tür.

Buna göre x – 5 ile y + 4 aralarında asal y
x

4
5

8
3

+
-
=  

ise x ile y doğal sayıları ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur?

A) EKOK(x, y) = 32

B) EBOB(x, y) = 8

C) x + y ile y aralarında asaldır.

D) EBOB(y + 1, x) = 1’dir.

3.  

I. kutu

II. kutu III. kutu

Yeşil

Kırmızı

5, 18, 24
32, 35, 37
42, 48, 51

16

18

20

21

Yukarıda I. kutuda bulunan sayılar II. kutuya teker teker gönderiliyor. II. kutudaki sayıların hepsi ile teker teker incele-
niyor. Bu sayılarla aralarında asal olduğunda III. kutudaki yeşil ışık yanıyor. Eğer aralarında asal değilse III. kutudaki 
kırmızı ışık yanıyor.

Buna göre yeşil ve kırmızı ışıkların yanma sayıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yeşil Işık Kırmızı Işık
A) 12 24

B) 17 19

C) 18 18

D) 15 21
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Konu Testi

TEST Çarpanlar ve KatlarÇarpanlar ve Katlar

4.

1. Bilgi: Yarıçapı r olan bir dairenin çevresi 2πr ile bulunur.

Aşağıda verilen 60 metre yarıçaplı dairesel bir pistin etrafında sabit hızla bisiklet kullanan Mehmet ve Ali’nin hızları 
verilmiştir.

A

Mehmet (20 m/sn)

Ali (30 m/sn)

Bu iki arkadaş birlikte A noktasından geçtikten sonra yine birlikte A noktasından geçene kadar aldıkları toplam 
yol uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 720 B) 1440 C) 1800 D) 2160

2.  12

I. etkinlik II. etkinlik

12 şer 12 şer
artırarak kutuları

doldur.

15 15 şer 15 şer
artırarak kutuları

doldur.

Yukarıdaki düzenekte I. etkinlik ve II. etkinlikte bulunan 12 ve 15 sayılarının ortak katlarını araştıran bir öğrenci kutulara 
sırasıyla 12 ve 15’in katlarını yazmaktadır. Yazdığı sayıların aynı olanlarını fosforlu kalemle boyamış ve bunlardan ilkine 
“12 ile 15’in ----A  denir ve bu değer ----B  dır.” demiştir.

Buna göre noktalı yere gelmesi gereken A ve B ifadeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A B
A) EKOK’u 12

B) EKOK’u 30

C) EBOB’u 3

D) EKOK’u 60
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3. Yandaki çarkın giriş kısmından atılan üzerinde doğal 

Çıkış

Üzerinde doğal sayı
yazan bilye

Giriş

sayı yazan bilye çarkın etrafında bir tur atarak çıkış 
noktasından dışarı çıkmaktadır. Geçtiği yollarda bulu-
nan sayılarla EBOB’ları 5’ten büyük olanları puan ola-
rak toplayacaktır.

  6 , 7 , 8

Bilyeleri giriş kısmından sırasıyla atılırsa bu bilyelerin 
aldıkları puanlar sırasıyla x, y ve z olur.

Buna göre x + y + z toplamı kaçtır?

A) 115 B) 117 C) 119 D) 121

4. Elif ve Fatma Çarpan Küpü ismini verdikleri bir oyun geliştiriyorlar. Oyunun kuralı şu şekildedir.

  •  Oyun iki veya daha fazla oyuncunun katılımı ile aynı anda oynanır.
  •  Oyuncular yapacakları küpün açınımı çizer.
  •  Her oyuncu kendisine bir sayı seçer.
  •  Seçilen sayının doğal sayı çarpanlarından her biri küpün bir yüzeyine yazılır.
  •  Küpün yüzeyinde boşluk olmamasına ve fazla çarpan olmamasına dikkat edilir.
  •  Açınımı yapılan küp birleştirilerek küp oluşturulur ve küpler havaya atılır.
  •  Küpler yere düştükten sonra küplerin üst yüzeyinde yazan sayısı büyük olan oyuncu oyunu kazanır, küpün üst yü-

zeyinde yazan sayılar aynı ise o oyun berabere biter.

Elif ve Fatma oyunu oynamaya başlamış ve aşağıdaki gibi küpün açınımını çizmiştir.

Elif Fatma

Oyunda Elif 63, Fatma 68 doğal sayısını seçtiğine göre Elif’in oyunu kazanma olası durum sayısı kaçtır?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19

A

B

C D

E
E

A

G

H K

E
K

5. Yandaki şekilde her bir harf birbirinden farklı pozitif tam sayıyı temsil 
etmektedir. Her bir yıldızın içindeki beşgende yer alan sayı beşgenin 
etrafındaki beş üçgende yer alan sayıların EBOB’udur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) E < K B) E > K

C) E > D D) E > A
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7. Büşra Öğretmen, öğrencilerine ücretsiz hikâye kitabı 
verecektir. Yeterli sayıda kitap olmadığından dolayı 
kitap vereceği öğrencileri belirlemek için çekiliş yapa-
caktır. Kitap isteyen öğrencilerin bilgileri özdeş kartla-
ra aşağıdaki gibi yazılarak oluşturulan kartlar torbaya 
atılacaktır.

  •  Öğrencinin öğrenim gördüğü sınıf seviyesi ve şu-
besi aralarında boşluk kalmadan yazıldıktan sonra 
öğrencinin okul numarası yazılacaktır.

  •  Torbadan rastgele dört kart seçilecektir. 
  •  Seçilen kartlarda öğrencinin sınıf seviyesi ile öğ-

renci numarasını oluşturan sayılar aralarında asal 
ise o öğrencilere hikâye kitabı verilecektir. 

Örneğin 8A sınıfına giden 145 numaralı öğrencinin 
kartı aşağıdaki gibidir.

 
8A145

Sınıf Seviyesi Öğrenci Numarası

Buna göre çekilişe katılan ve bilgileri aşağıda veri-
len öğrencilerden hangisine hikâye kitabı verilme-
miştir?
A)

5A178
B)

6B209

C)
7C189

D)
8D125

8. A = 22 · 33 · 54 · 75

B = 23 · 32 · 51 · 71

C = 26 · 32 · 71

Yukarıdaki A, B ve C sayılarının pozitif tam sayı çar-
panları üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılmıştır.

 I. A ile B sayıların asal çarpanlarının toplamları birbi-
rine eşittir.

 II. A ile C’nin EBOB’unun, B ile C’nin EKOK’una oranı 

80
1 ’dır.

 III. D = 11 · 13 sayısı A, B ve C ile aralarında asaldır.

Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

6.  
18 cm

18 cm

20 cm 20 cm 20 cm

18 cm 18 cm

Uç noktası

Başlangıç

Uç noktası

20 cm

Uç noktası Uç noktası

…

Yukarıdaki 18 cm ve 20 cm uzunluğundaki çubukların şekildeki gibi uç uca eklenmesi ile bir süsleme yapılacaktır. Bu iki 
çubuğun başlangıç noktası dışında uçlarının 4 kez aynı hizaya geldiği bilinmektedir.

Buna göre bu süslemenin uzunluğu en az kaç santimetredir?

A) 620 B) 720 C) 900 D) 990


