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KAZANIMLAR

MATEMATİK

1. M.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.

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

3. M.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.

4. M.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.

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

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

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

8. M.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.

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

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

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

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

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

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

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

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

17. M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.

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

19. M.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.

20. M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
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1. Turnusol kağıdı çözeltilerdeki asit ve bazları ayırt etmekte kullanılır. Mavi turnusol kağıdı asitle temas ettiğinde kırmızı, 
kırmızı turnusol kağıdı bazla temas ettiğinde mavi renk olur.

 

1. Kap 2. Kap

 Birbirine eş dikdörtgen şeklindeki iki turnusol kağıdından biri 1. kaptaki çözelti ile temas ettirilince kırmızı renk olmakta 
diğer turnusol kağıdı ise 2. kaptaki çözelti ile temas ettirilince mavi renk olmaktadır.

 Kenar uzunlukları 3 cm ve 9 cm olan turnusol kağıtları mavi olan turnusol kağıdı üstte olacak şekilde Şekil - 1’deki gibi 
üst üste konuluyor.

 

Şekil - 1

	 Oluşan	dikdörtgensel	bölgenin	çevre	uzunluğu	36	cm	olduğuna	göre	hem	asidik	hem	de	bazik	çözeltiye	temas	
ettirilen	kısımların	üst	üste	geldiği	bölgenin	alanı	kaç	santimetrekaredir?

A) 22 B) 23 C) 32 D) 21 • 51
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2. 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 Bir spor salonunun soyunma odasında 11’den 60’a kadar numaralandırılmış dolaplar bulunmaktadır.

	 Bu	spor	salonuna	giden	Didem	ve	Özlem’in	eşyalarını	koymak	için	seçtiği	dolapların	numaralarının	ikişer	tane	
asal	çarpanı	vardır.	Seçilen	dolap	numaraları	aralarında	asal	olduğuna	göre	dolap	numaralarının	farkı	en	çok	
kaçtır?

A) 46 B) 44 C) 43 D) 42

3. 

45 cm

1. yay

25 cm

2. yay

Yer

30 cmA B

 Yukarıda verilen yaylar uçlarına takılan ağırlıkların asal çarpanlarının toplamı kadar santimetre cinsinden esnemektedir.

 1. yaya takılan A bloğunun ağırlığı 18 kg, 2. yaya takılan B bloğunun ağırlığı ise 46 kg’dır.

	 2.	yaya	takılan	ağırlıktan	sonra	B	bloğu	yere	değdiğine	göre	1.yaya	takılan	A	bloğunun	yerden	yüksekliği	kaç	
santimetre	olur?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 25
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4. 
1. satır

2. satır

3. satır

1. sütun 2. sütun 2. sütun

 Yukarıda verilen 3x3’lük bulmacada birinci satırda iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayılar, ikinci satıra üç tane 
pozitif tam sayı çarpanı olan en küçük doğal sayılar, üçüncü satıra ise iki basamaklı en büyük asal sayılar yazılmaktadır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	bu	bulmacada	oluşan	sütunlardan	biri	olamaz?

 A)
10

25

97

B)
12

4

91

C)
12

9

89

D)
6

25

83

5. 

A C

B

 Yukarıdaki görselde bir çamaşır makinesine ait program düğmeleri verilmiştir.

 Programların çalışma süreleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.

 y  A Programı: Çalışma süresi asal sayıdır.

 y  B Programı: Çalışma süresinin iki tane asal çarpanı vardır.

 y  C Programı: Çalışma süresinin dört tane çarpanı vardır.

 Bu çamaşır makinesinin programlarına ait çalışma süresi 30 dk ile 60 dk arasında olabileceği en küçük değere sahiptir.

	 Aynı	programlara	sahip	iki	çamaşır	makinesi	aynı	anda	farklı	programlarda	çalıştırıldığına	göre	aşağıdaki	ifa-
delerden	hangisi	yanlıştır?

A) Makinelerden biri A programı diğer B programı ile aynı anda çalışırsa 17 saatte bir beraber çalışırlar.

B) B ile C programlarının bitme süreleri aynıdır.

C) Makinelerden biri C programı diğer A programı ile aynı anda çalışırsa 1023 dk da bir beraber çalışırlar.

D) En hızlı program A programıdır.
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6. Yeni Tarz TV ve İşler TV’nin; reklama girme süreleri ve reklam süresini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

 Tablo: Reklam Süreleri

TV	Adı Reklama	Girme	Süresi	(dk) Reklam	Süresi	(dk)
Yeni Tarz 35 5

İşler 40 5

	 Saat	09.00’da	Yeni	Tarz	TV	ile	İşler	TV	aynı	anda	reklama	girdiğine	göre	saat	22.00’ye	kadar	kaç	kere	aynı	anda	
reklama	girerler?

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

7. Bir alarm sisteminde camlara takılan manyetik kontakların sayısı ve bölge numarası aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bölge	Numarası Manyetik	Kontak	Sayısı
10 1
12 2
14 1
15 2
16 1

 Alarm sisteminde ev dışı kurulum yapıldıktan sonra herhangi bir tehlike durumunda bölgede bulunan manyetik kontak-
ların gönderdiği sinyaller sonrası alarm çalmaktadır.

 Tehlike anında, alarm o bölgenin numarasının asal çarpanlarının toplamı kadar saniye cinsinden çalmakta 1 sn durduk-
tan sonra tekrar çalmaya devam etmektedir.

 Örneğin, 12 numaralı bölgede

 12 2 32= $  olduğundan

 2 + 3 = 5 sn;

 çaldıktan sonra 1 sn durup tekrar 5 sn çalıp 1 sn durarak çalmaya devam etmektedir.

 Alarm sistemi kapatılana kadar bu şekilde çalmaktadır.

 Her bölgenin alarm sesi farklı olduğundan 10 ve 14 numaralı bölgelere aynı anda tehlike anı oluştuğunda iki farklı ses 
duyulacaktır.

	 10	ve	14	numaralı	bölgelere	aynı	anda	tehlike	anı	oluştuktan	3	dk	sonra	alarm	kapatılacağına	göre	alarm	sesleri	
kaç	kere	aynı	anda	çalmıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
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8. LGS’ye hazırlanan öğrenciler için hazırlanmış bir test kitabında tam sayfa ve yarım sayfa yer kaplayan sorular bulun-
maktadır.

 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için  hazır-
lanmış bir test kitabında tam sayfa ve
yarım sayfa yer kaplayan sorular
bulunmaktadır.

Sayfa numarasının üç tane asal çarpanı
varsa o sayfada tam sayfa soru diğer
sayfalarda ise yarım sayfalık sorular
bulunmaktadır.
Sayfa numarasının en büyük asal çarpanı
7 olan sayfalarda bir tane

176 sayfalık bu kitapta sorular 8.
sayfadan başladığına göre kaç
sayfada resimli tam sayfa sorular
vardır?

A) 18           B) 11           C) 8           D) 5

Tam Sayfa Sorular Yarım Sayfa Sorular Resimli Tam Sayfa Sorular Resimli Yarım Sayfa Sorular

Oluşan dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu
45 cm olduğuna göre hem asidik hem de bazik
çözeltiye temas ettirilen kısımların üst üste
geldiği bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 22          B) 23          C) 32          D) 21 • 51

Birbirine eş dikdörtgen şeklindeki iki turnusol
kağıdından biri 1. kaptaki çözelti ile temas ettirilince
kırmızı renk olmakta diğer turnusol kağıdı ise 2.
kaptaki çözelti ile temas ettirilince mavi renk olmaktadır.
Kenar uzunlukları 3 cm ve 9 cm olan turnusol kağıtları
mavi olan turnusol kağıdı üstte olacak şekilde
Şekil - 1’deki gibi üst üste konuluyor.

Turnusol kağıdı çözeltilerdeki asit ve bazları ayırt
etmekte kullanılır. Mavi turnusol kağıdı asitle temas
ettiğinde kırmızı, kırmızı turnusol kağıdı bazla
temas ettiğinde mavi renk olur.

1. Kap 2. Kap

Şekil - 1

Yeni Tarz TV ve İşler TV de; reklama girme süreleri
ve reklam süresini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo: Reklam Süreleri

TV Adı Reklama Girme Süresi (dk) Reklam Süresi (dk)
Yeni Tarz 35 5

İşler 40

Saat 09.00’da Yeni Tarz TV ile İşler TV aynı
anda reklama girdiğine göre saat 22.00’ye
kadar kaç kere aynı anda reklama girerler?
A) 4           B) 3           C) 2           D) 1

Bir alarm sisteminde camlara takılan manyetik kontak-
ların sayısı ve bölge numarası aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

Bölge Numarası Manyetik Kontak Saysı
10 1
12 2
14 1
15 2
16 1

Örneğin, 12 numaralı bölgede  olduğundan
2 + 3 = 5 sn
çaldıktan sonra 1 sn durup tekrar 5 sn çalıp 1 sn
durarak çalmaya devam etmektedir.
Alarm 3 dk sonra kapatıldığına göre 10 ve
14 numaralı bölgelerin alarm sesleri kaç
kere aynı anda duyulmuştur?
A) 2           B) 3           C) 4           D) 5

22 cm

23 cm

Yukarıda verilen üç farklı uzunluktaki çubuklarla ilgili
aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.

x cm

Şekil - 1

A B

Birinci çubuğun uzunluğu 25 cm olduğuna
göre Şekil - 1’de oluşan şeklin uzunluğu kaç
santimetredir?
A) 44          B) 56          C) 62          D) 74

Duvarın yüksekliği 2,5 m ile 3 m arasında
olduğuna göre yükseklik santimetre
cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 240          B) 250          C) 270          D) 280

 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için  hazır-
lanmış bir test kitabında tam sayfa ve
yarım sayfa yer kaplayan sorular
bulunmaktadır.

Sayfa numarasının üç tane asal çarpanı
varsa o sayfada tam sayfa soru diğer
sayfalarda ise yarım sayfalık sorular
bulunmaktadır.

Sayfa numarasının en büyük asal çarpanı
7 olan sayfalarda bir tane

176 sayfalık bu kitapta sorular 8.
sayfadan başladığına göre kaç
sayfada resimli tam sayfa sorular
vardır?

A) 18           B) 11           C) 8           D) 5

Tam Sayfa Sorular Yarım Sayfa Sorular Resimli Tam Sayfa Sorular Resimli Yarım Sayfa Sorular

LGS’ye hazırlanan öğrenciler için  hazır-
lanmış bir test kitabında tam sayfa ve
yarım sayfa yer kaplayan sorular
bulunmaktadır.

Sayfa numarasının üç tane asal çarpanı
varsa o sayfada tam sayfa soru diğer
sayfalarda ise yarım sayfalık sorular
bulunmaktadır.

Sayfa numarasının en büyük asal çarpanı
7 olan sayfalarda bir tane

176 sayfalık bu kitapta sorular 8.
sayfadan başladığına göre kaç
sayfada resimli tam sayfa sorular
vardır?
A) 18           B) 11           C) 8           D) 5

LGS’ye hazırlanan öğrenciler için  hazır-
lanmış bir test kitabında tam sayfa ve
yarım sayfa yer kaplayan sorular
bulunmaktadır.

176 sayfalık bu kitapta sorular 8.
sayfadan başladığına göre kaç
sayfada resimli tam sayfa sorular
vardır?

A) 18           B) 11           C) 8           D) 5

LGS’ye hazırlanan öğrenciler için  hazır-
lanmış bir test kitabında tam sayfa ve
yarım sayfa yer kaplayan sorular
bulunmaktadır.

176 sayfalık bu kitapta sorular 8.
sayfadan başladığına göre kaç
sayfada resimli tam sayfa sorular
vardır?
A) 18           B) 11           C) 8           D) 5

Sayfa numarasının en büyük asal çarpanı
7 olan sayfalarda bir tane

176 sayfalık bu kitapta sorular 8.
sayfadan başladığına göre kaç
sayfada resimli tam sayfa sorular
vardır?

A) 18           B) 11           C) 8           D) 5

 Sayfa numarasının üç tane asal çarpanı varsa o sayfada tam sayfa soru diğer sayfalarda ise yarım sayfalık sorular 
bulunmaktadır.

 Sayfa numarasının en büyük asal çarpanı 7 olan sayfalarda bir tane resim bulunmaktadır.

	 176	sayfalık	bu	kitapta	sorular	8.	sayfadan	başladığına	göre	kaç	sayfada	resimli	tam	sayfa	sorular	vardır?

A) 10 B) 7 C) 5 D) 3

9. r yarıçaplı dairenin alanı pr2 ile hesaplanır.

 

Emici yüzey

 Kan vermeye giden Leyla Hanım kan verdikten sonra kan alınan yere yukarıdaki görselde verilen şekilde bir yara ban-
dını yapıştırıyor.

 Yara bandının ortasında bulunan, yaraya yapışmayan emici yüzeyi karesel bölge şeklindedir.

	 Yuvarlak	yara	bandının	yarıçapı	31	br	emici	yüzeyinin	bir	kenar	uzunluğu	1,5	br	olduğuna	göre	yara	bandının	
emici	yüzeyi	dışında	kalan	bölgenin	alanı	aşağıdakilerden	hangisine	eşittir?	(p = 3 alınız.)

A) 2 10 4 10 7 10 5 100 1 2+ + +$ $ $ $- -      B) 2 10 4 10 7 10 5 101 0 1 2+ + +$ $ $ $- -

C) 2 10 5 10 9 10 5 101 0 1 2+ + +$ $ $ $- -      D) 2 10 5 10 8 10 5 101 0 1 2+ + +$ $ $ $- -
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10. Atom çekirdeğinin etrafında dolaşan elektronlar katman ismi verilen bölgelerde bulunurlar.

 Element atomlarının ilk katmanına en fazla 2 elektron, ikinci ve üçüncü katmana en fazla 8 elektron yerleşebilir.

 Element atomları son katmanlardaki elektron sayısını 8’e tamamlamak için ya elektron alırlar ya da elektron verirler. 
Son katmandaki elektron sayısı 5, 6 veya 7 olursa elektron almaya; 1, 2 veya 3 olursa elektron vermeye yatkındır.

 Örneğin; Azot (N) elementinin 7 elektronu olduğundan birinci katmanında 2, ikinci katmanında 5 elektron bulunur.

 

23

Katman

Elektron

N - Azot

Şekil - 1

 Azot elementinin 2 katmanı ve 3 elektron alma eğilimi olduğundan 23 üslü ifadesini ifade etmektedir.

 Sodyum (Na) elementlerinin 11 elektronu olduğundan 3 katmanı vardır. Son katmanda 1 elektron olduğundan 1 elektron 
verme eğilimindedir.

 

3-1

Na - Sodyum

Şekil - 2

 Sodyum elementinin 3 katmanı ve 1 element verme eğilimi olduğundan 3-1 üslü ifadesini ifade etmektedir.

 Tablo:	Elektron Dağılımı

Elementin	Adı Elektron	Sayısı
Lityum 3

Bor 5
Oksijen 8

	 Buna	göre	tabloda	verilen	elementlerin	üslü	ifade	değerlerinin	çarpımı	kaçtır?

A) 23 B) 22 C) 2-2 D) 2-3
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11. 
251

BAŞLA

Üslü İfade İşlem Tablosu

16123

3-1 32-242

50 3-384

 Yukarıda verilen üslü ifade işlem tablosunda BAŞLA komutunun olduğu yerden başlayarak tablodaki üslü ifadelerle 
işlem yapılmaktadır.

 Kutucuklara konulan okların yönlerine göre sırayla işlem yapılıp çıkan sonuçla sonraki kutucuktaki üslü ifade ile işlem 
yapılmaktadır.

 

BÖL

İşlem Tablosu

ÇARP

	 Sağ	yönlü	 ( )	ok	 işareti	üslü	 ifadelerle	çarpma	 işlemi	yapılması	gerektiğini,	yukarı	yönlü	 ( )	ok	 işareti	 ise	
bölme	işlemi	yapılması	gerektiğini	 ifade	ettiğine	göre	 işlem	tablosunda	ok	işaretlerin	yönüne	doğru	yapılan	
işlemlerin	sonucu	kaçtır?

A) 2-6 B) 2-4 C) 2-3 D) 22

12. 

22 m

 Yukarıda genişliği 22 m olan bir yürüyüş yolunda dört gün boyunca her gün aynı mesafede yol asfaltlanmıştır.

	 Asfaltlanan	yolun	alanı	325	m2	olduğuna	göre	bir	günde	asfaltlanan	yol	kaç	kilometredir?

A) 2 1021 3$ -  B) 2 1021 4$ -  C) 2 1015 3$ -  D) 2 1015 4$ -
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13. Kirigami, kesme işlemininde kullanıldığı kâğıt katlama sanatıdır.

 Meyra dikdörtgen şeklindeki kâğıt parçasını katladıktan sonra en üste çizdiği çocuk resmini kâğıttan keserek çıkarıyor. 
Son durumda kâğıt parçasını açınca Şekil - 1’deki elele tutuşmuş çocukların görüntüsünü elde ediyor.

 

 Şekil - 1

 Aysıla ise aynı boyuttaki dikdörtgen şeklindeki kağıt parçasına katlama yaptıktan sonra en üste çizdiği aynı çocuk 
resmini kağıttan keserek çıkarıyor. Son durumda kağıdı açtığında Şekil - 2’deki elele tutuşmuş çocukların görüntüsünü 
elde ediyor.

 

 Şekil - 2

	 Şekil	-	1’de	ikinci	sırada	bulunan	çocuğun	sağında	ve	solunda	bulunan	çocuklar	ile	tutuşan	elleri	arasındaki	
mesafe	42	cm	olduğuna	göre	Şekil	 -	2’de	bulunan	çocukların	elleri	arasındaki	mesafe	santimetre	cinsinden	
aşağıdakilerden	hangisi	olamaz?

A) 1,2 101$  B) 0,12 102$  C) 12 101$  D) 120 10 1$ -
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14. 
22 cm

1. Çubuk
2. Çubuk

3. Çubuk

23 cm

 Yukarıda verilen üç farklı uzunluktaki çubuklarla ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.

 y  Birinci çubuk ikinci çubuktan 22 cm daha kısadır.

 y  Üçüncü çubuk ikinci çubuktan 23 cm daha uzundur.

 Bu üç çubuk alttaki çubuk üstteki çubuğun tam orta noktasından başlayacak şekilde alt alta konularak Şekil - 1 oluştu-
ruluyor.

 

x cm

Şekil - 1

A B

	 Birinci	çubuğun	uzunluğu	25	cm	olduğuna	göre	Şekil	-	1’de	oluşan	şeklin	uzunluğu	kaç	santimetredir?

A) 44 B) 56 C) 62 D) 78

15. 

 Bir duvar ustası tuğlalarla şekildeki gibi bir duvar örüyor. Dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalardan bir tanesinin 
görünen yüzünün kenar uzunlukları 10 cm ve 18 cm dir.

	 Duvarın	yüksekliği	2,5	m	ile	3	m	arasında	olduğuna	göre	santimetre	cinsinden	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) 240 B) 250 C) 270 D) 290
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16. 

32. 7 m

Şekil - 1 Şekil - 2 Şekil - 3

 Derinliği 122 metre olan bir su kuyusunun su seviyesi Şekil - 1’deki konumundayken 8 saat sonra suyun yüksekliği 
24 metre artarak Şekil - 2’deki konumda olmaktadır.

 Su seviyesi Şekil - 1’deki konumundayken 9 saat sonra suyun yüksekliği 2 • 32 metre artarak Şekil - 3’deki konumda 
olmaktadır.

	 Başlangıçta	kuyunun	su	bulunmayan	kısmının	yüksekliği	32 •	7	metre	olduğuna	göre	Şekil	-	2	ve	Şekil	-	3’teki	
konumda	kuyunun	su	bulunan	kısımlarının	yükseklikleri	toplamı	kaç	metredir?

A) 122 B) 132 C) 142 D) 152

17. 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

 Dikdörtgen şerit şeklinde bir kağıt parçasına eşit aralıklarla -6’dan +6’ya kadar tam sayılar yerleştiriliyor.

 Kağıt parçası (-2) tam sayısının olduğu yerden katlanıyor.

 Üst üste gelen sayılarda büyük olan taban küçük olan üs olacak şekilde üslü ifadeler yazılıyor.

 
-1 0 1 2 3 4 5 6

	 Buna	göre	üslü	ifadelerin	değeri	hesaplandığında	aşağıdakilerden	hangisi	elde	edilemez?

A) 64 B) 1 C) 64
1  D) -1
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18. 

a

a

h

 Yukarıda verilen birbirine eş kare prizma modelindeki ahşap bloklar kullanılarak aşağıdaki kule tamamlandığında 54 
parça blok kullanılıyor ve kulenin yüksekliği 63 mm oluyor.

 

	 Buna	göre	kullanılan	ahşap	bloklardan	birinin	yüksekliğinin	(h)	milimetre	cinsinden	bilimsel	gösterimi	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

A) 1,2 101$  B) 1,2 10 1$ -  C) 3,6 101$  D) 3,6 10 1$ -
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19. Seda’nın masasının üzerinde bulunan saat ve dakikayı gösteren dijital saat bozulmuştur.

 Dakikada göstermesi gereken sayının 3 tane asal çarpanı varsa saat o sayıyı değil ardışığını göstermektedir.

 Örneğin; saat 12.30’u göstermesi gerekirken 12.31’i göstermektedir.

 
PM PM

	 Saat	13.00’ten	sonra	bozulduğuna	göre	80	dakika	sonra	saatin	görünümü	aşağıdakilerden	hangisi	olur?

 
PM

A)
PM

B)

PM

C)
PM

D)
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20. 

x

 Yukarıdaki görselde verilen balıkçının oltasının ipinin 53 cm’si suyun içerisindedir. Balıkçı oltasının ipini sarmadan 52 cm 
yukarı kaldırdığında oltanın ipinin su seviyesinin altında kalan kısmı ile su seviyesinin üstünde kalan kısmı eşit oluyor.

	 Buna	göre	başlangıçta	oltanın	ipinin	su	üstünde	olan	kısmı	x’in	santimetre	cinsinden	gösterimi	aşağıdakiler-
den	hangisi	olamaz?

A) 0,75 102$  B) 7,5 10 1$ -  C) 7500 10 2$ -  D) 0,075 103$



CEVAP ANAHTARI

MATEMATİK
1. C
2. C
3. D
4. B
5. A
6. B
7. D
8. B
9. B
10. C
11. A
12. A
13. C
14. D
15. D
16. C
17. A
18. C
19. B
20. B



S A R M A L  D E N E M E

2

MATEMATİK



KAZANIMLAR

MATEMATİK

1. M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitf tam sayı çarpanlarını bulur.

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

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

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

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

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

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

8. M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar.

9. M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

10. M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

11. M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

12. M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

13. M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

14. M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

15.
M.8.1.3.3. Kareköklü ifadeyi a b  şeklinde yazar ve a b  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

16. M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

17. M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.

18. M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

19. M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

20. M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
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1.	 Semra	Hanım	iki	aylık	bir	diyet	programına	başlayacaktır.	Bu	programda	ekmek	ve	tatlının	serbest	olduğu	günler	şöy-
ledir.

 y 	Pozitif	bölen	sayısı	2	olan	günlerde	1	dilim	tatlı	yemesi	serbest

 y 	Pozitif	bölen	sayısı	3	olan	günlerde	1	dilim	ekmek	yemesi	serbesttir.

	 Bunun	dışındaki	günlerde	ekmek	ve	tatlı	yasaktır.

 

Pzt Salı Çrş Prş Cu

TEMMUZ
Cts Pzr Pzt Salı Çrş Prş Cu

AĞUSTOS
Cts Pzr

1
6

13
20
27 28 29 27 28 2930 3031

31

21 22 23 20 21 22 2324 25 26
24 25 26

14 15 16 13 14 15 1617 18 19
17 18 19

7 8 6 7 89 910 11 12
10 11 12

2 1 23 4 5
3 4 5

	 Semra	Hanım	bu	diyet	programını	temmuz	ve	ağustos	aylarında	uygulayacağına	göre,	hafta	içi	günlerde	tatlı	
yediği	gün	sayısı,	hafta	sonlarında	ekmek	yediği	gün	sayısından	kaç	fazladır?

A)	11	 B)	12	 C)	13	 D)	15

2.	 İstanbul	Havaalanından	kalkan	uçakların	iç	hatlar	ve	dış	hatlardaki	hareket	saatlerini	gösteren	panolar	yan	yanadır.	İç	
hatlarda	sadece	Anadolu’ya	uçuş	saatleri,	dış	hatlarda	ise	Avrupa,	Asya	ve	Afrika	sefer	saatleri	gösterilmektedir.

 SAAT ANADOLU
�

�

�

�

�

�

�

SAAT AVRUPA
�

�

�

ASYA AFRİKA

- -

-
-

-

-
- -

-
-

-

�

�

�

�

�

�

�

	 Anadolu,	Avrupa,	Asya	ve	Afrika’ya	uçuşlar	periyodik	olarak	5.00’den	başlayıp	saat	24.00’a	kadar	devam	edi-
yor.	Aynı	gün	içerisinde	Anadolu	ve	Afrikaya	aynı	saatte	yapılan	dördüncü	sefer	saati	ile	Avrupa	ve	Asya’ya	
aynı	saatte	yapılan	ikinci	sefer	saati	arasındaki	zaman	farkı	kaç	dakikadır?

A)	20	 B)	30	 C)	45	 D)	60
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3.	 a	metre	uzunluğundaki	bekleme	salonuna	Covid-19	salgınına	tedbir	amaçlı	“Mesafeni	Koru”	çıkartmaları	aşağıdaki	gibi	
yapıştırılıyor.

 

MESAFENİ
KORU

MESAFENİ
KORU

MESAFENİ
KORU

MESAFENİ
KORU

MESAFENİ
KORU

MESAFENİ
KORU

1,5 m

1,5 m 1,5 m 1,5 m

1,5 m 1,5 m1,5 m

1 m 1 m1 m

1,5 m 1,5 m

GİRİŞ

	 Bu	çıkartmalardan	dikdörtgen	olanın	genişliği	1	m,	dairesel	olanın	çapı	1,5	m	ve	her	iki	çıkartma	arasında	da	1,5	m	
boşluk	bırakılıyor.	Bu	salonda	bekleyecek	kişiler	çıkartmaların	üzerinde	duracak	ve	önündeki	kişi	ilerlerdiğinde	arkadaki	
kişi	önündeki	çıkartma	üzerine	geçecektir.

	 Bu	salonun	uzunluğu	100	m’den	uzun,	120	m’den	kısa	olduğuna	göre,	bu	salonda	bekleyecek	insan	kapasitesi	
kaçtır?

A)	65	 B)	72	 C)	77	 D)	80

4. 

A B 2

C D 2

C E 3

F G 3

H K 5

L K

K 11

5

K 7

1

M
1

	 Yukarıda	A	ve	B	doğal	sayılarının	asal	çarpan	algoritması	verilmiştir.	Buna	göre;

	 I.	 F	ile	G	sayıları	aralarında	asaldır.

	 II.	 A’nın	pozitif	bölen	sayısı	B’nin	pozitif	bölen	sayısının	iki	katıdır.

	 III.	B’nin	asal	çarpan	sayısı	A’nın	asal	çarpan	sayısından	bir	fazladır.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

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


