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ÇARPANLAR VE KATLAR - 1

Çözümlü Örnek: 24 sayısının çarpanlarını (bölenlerini) bulalım.

Çözüm: 24 = 1.24
24 = 2.12
24 = 3.8
24 = 4.6

24 sayısının çarpanları 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24’tür.

Örnek 1: Aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpan-
larını bulunuz.

Örnek 3: Aşağıdaki dairelerde verilen sayıların çar-
panlarını üçgenlerin içindeki boşluklara yazınız.

Örnek 4: x
90  ifadesinin değeri pozitif bir tam sayıdır.

Buna göre x’in alabileceği pozitif tam sayı değerlerini 
yazınız.

Örnek 2: 42 sayının çarpanları küçükten büyüğe doğru 
1, 2, A, 6, 7, 14, B, 42 olarak veriliyor. 
Buna göre A

B   kaçtır?

1, 2,  3,  4,  6,  8,  12,  24

en küçük çarpan

24

en büyük çarpan

Pozitif bir tam sayıyı kalansız bölebilen sayıya o sayının çarpanı denir.
Bir sayının çarpanları aynı zamanda o pozitif sayının bölenleridir.

5

a) b)

50

36 50

a) 30

b) 64

c) 57

MİHENK
TAŞI

Pozitif Tam Sayıların Pozitif  Tam Sayı Çarpanlarını Bulma ve Pozitif Tam Sayıların Pozitif  Tam Sayı Çarpanlarını Bulma ve 
Üslü İfade Olarak YazmaÜslü İfade Olarak Yazma
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 1 asal sayı değildir.
 2’den başka çift asal sayı 

yoktur.
 En küçük asal sayı 2’dir.

Aşağıdaki yüzlük tabloda verilen doğal sayılardan 
asal olanlar kırmızı renkte yazılmıştır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 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

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ETKİNLİK - 1 

Aşağıdaki ifadelerden yer alan boşlukları uygun bir 
şekilde tamamlayınız.

a) İki basamaklı en küçük asal sayı ............................’dir.

b) İki basamaklı en büyük asal sayı ............................’dir.

c) 20’den büyük en küçük asal sayı ............................’dir.

d) .................... tane çift asal sayı vardır.

e) 100’den küçük asal sayılardan .......... tanesi tektir. 

f) 10’dan büyük 20’den küçük asal sayıların toplamı 
............................. dır.

g) ................... ve ...................... ardışık iki asal sayıdır.

h) 50’den büyük en küçük asal sayı ile 50’den küçük en 
büyük asal sayının toplamı .....................’dür.

Örnek 5: ab – 1 = 7

eşitliğinde a asal sayı ve b tam sayı olduğuna göre, a 
ve b sayılarını bulunuz.

Örnek 6: 140 sayısının çarpanlarından asal sayı olan-
ları yazınız.

1 ve kendisinden başka pozitif 
böleni olmayan 1’den büyük doğal 
sayılara asal sayılar denir.

MİHENK
TAŞI

DİP
NOT!
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1. Metod: Çarpanlardan Asal Olanları Belirleme
Bir doğal sayının önce tüm çarpanları (bölenleri) tek tek yazılır ve daha sonra içlerinden asal olanları seçilir.
Örnek: 50’nin çarpanları 1, 2, 5, 10, 25 ve 50’dir. 50 sayısının asal çarpanları ise 2 ve 5’tir.

3. Metod: Asal Çarpan Algoritması

140
70
35
7
1

2
2
5
7

Bu metodla bir sayının asal çarpanları bulunurken o sayının sağına bir çizgi çekilir. Sayıyı kalansız bölen 
en küçük asal sayı çizginin sağına yazılarak bölme işlemine başlanır. Tam bölünme gerçekleşmediği 
zaman bir sonraki asal sayıya geçilerek işleme devam edilir. Bölünen sayı 1 olunca işlem sonlanır.

140 sayısının asal çarpanları 2, 5 ve 7 dir.

2. Metod: Çarpan Ağacı

24

2 12

22 6

22 2 3

Bir sayıya ait çarpan ağacı oluşturulduğunda en alt satırda yer alan sayılar bu 
sayının asal çarpanlarıdır. Yanda 24 sayısının çarpan ağacı verilmiştir.
Çarpan ağacının en alt satırında bulunan sayılar o sayının asal çarpanlarını verir.

Buna göre 24 sayısının asal çarpanları 2 ve 3’tür.

Bir doğal sayının 
çarpanlarından 
asal olanlarına 
o sayının asal 
çarpanları denir.

Bir doğal sayının asal çarpanlarını belirlemenin üç farklı 
metodu vardır.
1. Metod: Sayının çarpanlarından asal olanları belirleme
2. Metod: Çarpan Ağacı
3. Metod: Asal çarpan algoritması (Bölen listesi)

MİHENK
TAŞI DİP

NOT!
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ETKİNLİK - 2 

Aşağıda verilen sayıların asal çarpanlarını asal çarpan algoritması metodu ile bulunuz.

ETKİNLİK - 3

Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle bulunuz.

80 90 182 362a) b) c) d)

60 132a) b)

ETKİNLİK - 4 

Aşağıda asal çarpanları verilen sayılar üç basamaklı olduğuna göre bu sayıların alabileceği en küçük değeri 
bulunuz.

a) (2 ve 11)  & d) (2 ve 7)  &

b) (3, 5 ve 7)  & e) (3 ve 5)  &

c) (2, 7 ve 11)  & f) (2, 3, 5 ve 7) &

80’in asal çarpanları: 90’ın asal çarpanları: 182’nin asal çarpanları: 362’nin asal çarpanları:

132’nin asal çarpanları:60’ın asal çarpanları:
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Örnek 7: 800 = 2a . 5b olduğuna göre a + b sayısını 
bulunuz.

Örnek 8: 1500 = 2a . 3b . 5c olduğuna göre a + b + c 
işleminin sonucunu bulunuz.

Örnek 9: x ve y asal sayı olmak üzere 630 sayısının asal 
çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı 2a. 3b. x1. y1 şeklin-
dedir. 
Buna göre x + y + a + b toplamı kaçtır?

Örnek 10: Aşağıda üslü ifadelerin çarpımı şeklinde 
verilen sayıları bulunuz.

Örnek 11: 75 sayısının asal çarpanlarının çarpımı biçi-
minde yazılışını hem asal çarpan algoritması metodu 
hem de çarpan ağacı metoduyla bulunuz.

a) 24 . 32 . 5 =

b) 26 . 52 =

c) 22 . 72 . 11=

an = a.a.a ... a  şeklinde bir doğal sayının kendisi ile tekrarlı çarpımına üslü ifade denir.
n tane

an = b ifadesinde a’ya taban,   n’ye üs veya kuvvet  ve b’ye değer denir.
MİHENK
TAŞI

Pozitif tam sayılar asal çarpanlarına ayırma metodlarından herhangi birisi kullanılarak asal çarpanları-
na ayrılır ve üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılır.

DİP
NOT!
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ÇARPANLAR VE KATLAR - 1
KAZANIM TESTİ

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan en küçük sayı 60’tır.

B) 90 sayısının asal olmayan çarpan sayısı 9’dur.

C) 100 sayısının asal bölenlerinin toplamı 10’dur.

D) 9 rakamı bir asal sayıdır.

2. a ve b birbirinden farklı asal sayılardır.

2a . 5b

Üslü gösterimiyle yapılabilecek en küçük sayı 
kaçtır?

A) 2 B) 10 C) 200 D) 250

3. Aşağıda bir doğal sayının pozitif tam sayı bölenlerinin 
küçükten büyüğe doğru sıralanışı verilmiştir.

1 A 4 5 8 C 20 B

Buna göre 
B

A.C
 ifadesinin değeri kaçtır?

A) 2 B) 8 C) 80 D) 200

4. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 
diğerlerinden farklıdır?

A) 75 B) 45 C) 35 D) 15

5. K
L

M
N
1

2
2
2
5

Yukarıdaki asal çarpan algoritmasına göre 
K + L
M + N

  ifadesinin sonucu kaçtır?

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

6. Aşağıda çeşitli illerin plaka numaraları verilmiştir.

13 37

49 51

69 81

Buna göre verilen plaka kodlarından kaç tanesi 
asal sayıdır?

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

7. Aşağıda 60 sayısının çarpan ağacı verilmiştir.

             

60

302

A 152

A 3 B2

Buna göre A . B ifadesinin değeri kaçtır?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20
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1. a ve b birer doğal sayı olmak üzere 
1125

3a . 5b
işleminin sonucu bir tam sayıdır. 

Buna göre a + b toplamının alabileceği en büyük
değer kaçtır?

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

2. 

Çağrı üzerinde pozitif tam sayı yazan iki kağıdı katla-
yarak birini sol, diğerini de sağ elinde saklıyor. Daha 
sonra arkadaşı Alp’ten kağıtlarda yazan sayıların 
çarpımını tahmin etmesini istiyor.

Çağrı’nın elindeki kâğıtlarda yazan sayılarla ilgili 
aşağıdaki bilgiler veriliyor:

 I.  İki sayı da asal sayıdır.

 II. Sayılar toplamı 30’dur.

Alp’in tahmin ettiği sayının doğru olduğu bilindi-
ğine göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabi-
lir?

A) 99 B) 156 C) 200 D) 209

3. A bir doğal sayı olmak üzere,  

T(A): A sayısının pozitif bölenlerinin toplamı biçiminde 

tanımlanıyor. 

Buna göre T(36) ifadesinin değeri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 88 B) 90 C) 91 D) 95

4. 

Bahadır yukarıda verilen üç formayı 20’den büyük üç 
farklı asal sayı ile numaralandıracaktır. 

Buna göre bu formaların numaraları toplamı en az
kaçtır?

A) 67 B) 71 C) 77 D) 83

5. Şekilde 360 sayısının çarpan ağacı metoduyla asal 
çarpanlarına ayrılışı verilmiştir.

302

2

2

360

2

2

Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi boş hüc-
relerin herhangi birine gelemez?

A) 180 B) 90 C) 30 D) 15

6. Aralarındaki fark 2 olan asal sayılara “ikiz asal sayı-
lar” denir.

Buna göre;

I. 49-51
II. 59-61
III. 89-91
sayı çiftlerinden hangileri ikiz asal sayılardır?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III
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ÇARPANLAR VE KATLAR - 1
BECERİ TESTİ

A5
A4

A2

A0

A1

A3

A5

1. Dünya standartlarında kâğıt ebatları yandaki şekilde görül-
düğü üzere A0, A1, A2, A3, A4, A5 vb. şeklinde adlandırıl-
maktadır.

 A0 kâğıdını ortadan ikiye katladığımızda A1,
 A1 kâğıdını ortadan ikiye katladığımızda A2,
 A2 kâğıdını ortadan ikiye katladığımzda A3 
olacak şekilde devam etmektedir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) A1 kâğıdının alanı A5 kâğıdının alanının 8 katıdır.

B) A4 kâğıdının alanı A5 kâğıdının alanının 1
2

 katıdır.

C) A0 kâğıdının alanı A4 kâğıdının alanının 16 katıdır.

D) A2 kâğıdının alanı A5 kâğıdının alanının 5 katıdır. 

2. Aşağıdaki şekilde bir özel öğretim kurumunun kat planı ve bazı bölümlerinin alanı verilmiştir. Duvar kalınlıklarının 
ihmal edildiği özel öğretim kurumunun tüm sınıfl arı eş büyüklüktedir. 

A Sınıfı B Sınıfı

Koridor

Öğretmenler 
Odası

İdare 
Odası

Kütüphane WC

C Sınıfı D Sınıfı E Sınıfı F Sınıfı G Sınıfı

21 m2

20 m2 70 m2

42 m2

Buna göre G sınıfı, öğretmenler odası ve lavaboların toplam alanı en az kaç metrekaredir? (Dikdörtgen biçi-
mindeki her bölümün kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır.)

A) 36 B) 141 C) 157 D) 220
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ÇARPANLAR VE KATLAR - 2

Çözümlü Örnek: 6 ve 8 sayılarının EKOK’larını bulalım.

Çözüm: 1. Metod:
6’nın katları: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, ...
8’in katları: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, ...

Şimdi bu katlardan ortak olanları yazarsak 24, 48, ... şeklinde devam eder.
Bu katlardan en küçüğü 24’tür. EKOK(6, 8) = 24’tür.
2. Metod: (En pratik yoldur. Asal çarpan algoritmasından faydalanılır.)

İki sayı yan yana yazılır. Bu yöntemle sayılar en küçük asal sayıdan başla-
narak bölünür. Bu iki sayıda bölünmüyorsa bir büyük asal sayıya geçilir, iki 
sayıda bölünerek 1 olana kadar işlem devam eder. En son olarak çizginin 
sağındaki bütün bölenler çarpılır. Bu çarpım sayıların EKOK’unu verir.

6 8 2
3 4 2
3 2 2
3 1 3
1

EKOK (6, 8) = 2.2.2.3
= 23.3
= 24

Örnek 1: Aşağıdaki sayıların EKOK’larını sayıların 
katlarını yazarak bulunuz.

Örnek 2: Aşağıdaki verilen sayıların EKOK’larını asal 
çarpan algoritması ile bulunuz.

İki ya da daha fazla doğal sayının orta katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı
denir. En küçük ortak kat kısaltılmış olarak EKOK şeklinde yazılır.
 a ve b doğal sayılarının en küçük ortak katı EKOK(a,b) şeklinde gösterilir.

MİHENK
TAŞI

En Küçük Ortak Kat (EKOK)En Küçük Ortak Kat (EKOK)

a) EKOK(36, 48)

b) EKOK(75, 90)

c) EKOK(28, 42)

d) EKOK(50, 60)

a) 16 80

EKOK (16,80) = 

b) 36 45

EKOK (36,45) = 

1
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Çözümlü Örnek: 24 ve 36 sayılarının EBOB’unu bulalım.

Çözüm: 1. Metod:
24’ün bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

36’nın bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

Şimdi bu bölenlerin ortak olanlarını yazarsak 1, 2, 3, 4, 6, 12 şeklinde buluruz.
Bu bölenlerin en büyüğü 12’dir. EBOB(24,36) = 12 şeklinde bulunur.

2. Metod: (En pratik yoldur. Asal çarpan algoritmasından faydalanılır.)

İki sayı yan yana yazılır. Bu yöntemle sayılar en küçük asal sayıdan 
başlanarak bölünür. İki sayıda bölünmüyorsa sonraki asal sayıya geçilir. 
Tüm sayılar bölünerek 1 olana kadar işlem devam eder. Dikkat edilecek 
en önemli nokta her iki sayıyı bölen sayıları işaretlemektir. Bölen çizgisinin 
sağında yazan işaretli sayıların çarpımı bu sayıların EBOB’unu verir.

EKOK (6, 8) = 2.2.3
= 22.3
= 12

24 36 2
12 18 2
6 9 2
3 9 3
1 3 3

1

Örnek 3: Aşağıdaki sayıların bölenlerini yazarak 
ortak olanlarını işaretleyip en büyük ortak bölenlerini 
bulunuz.

Örnek 4: Aşağıdaki verilen sayıların EBOB’larını asal 
çarpan algoritması ile bulunuz.

İki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne, bu sayıların en büyük ortak 
böleni denir. En büyük ortak bölen kısaltılmış olarak EBOB şeklinde yazılır. 
 a ve b sayılarının en büyük ortak böleni EBOB(a,b) şeklinde gösterilir.

MİHENK
TAŞI

En Büyük Ortak Bölen (EBOB)En Büyük Ortak Bölen (EBOB)

a) 16 ve 24

b) 30 ve 45

c) 72 ve 90

a) 120 192

EBOB (120, 192) = 

b) 98 140

EBOB (98, 140) = 

2
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Örnek 7: EBOB(A,B) = 2, EKOK(A,B) = 60 dır.
A = 10 olduğuna göre, B kaçtır?

Örnek 8: EBOB’ları 12, EKOK’ları 72 olan sayılardan 
biri 24 ise diğer sayı kaçtır?

Örnek 10:
Aşağıdaki tabloda boş hücreleri doldurunuz.

A B EBOB(A,B) EKOK(A,B)
EBOB(A,B)

.
EKOK(A,B)

A.B

13 52
25 30
18 45

Örnek 9: Asal iki sayının EBOB’u ile EKOK’unun 
toplamı 40 olduğuna göre, bu iki sayının çarpımını 
bulunuz.

 İki sayıdan biri diğerinin katı ise büyük olan sayı bu iki sayının EKOK’udur.

 İki sayıdan biri diğerinin katı ise küçük olan sayı bu iki sayının EBOB’udur.
DİP
NOT!

 Pozitif tam sayıların 1 ile 
EBOB’u 1’dir.

 1’den farklı bir sayının 1 ile 
EKOK’u sayının kendisine eşittir.

DİP
NOT!

A ve B pozitif iki tam sayı olmak üzere,

A.B = EBOB(A,B) . EKOK(A,B)’dir.
DİP
NOT!

Örnek 6: Aşağıdaki EKOK ve EBOB değerlerini bulu-
nuz.

a) EKOK(1,27) = 

b) EKOK(1,150) =

c) EBOB(1,225) = 

d) EBOB(1,85) =

Örnek 5: Aşağıdaki EKOK ve EBOB değerlerini bulunuz.

a) EKOK(13,39) = 

b) EKOK(8,24) =

c) EKOK(12,60) =

g) EBOB(15,165) = 

h) EBOB(10,120) =

ı) EBOB(25,625) =

d) EKOK(10,250) = 

e) EBOB(21,84) =

f) EBOB(40,160) =
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a) 29 ve 58 d) 27 ve 81

b) 1 ve 11 e) 26 ve 39

c) 21 ve 22 f) 9 ve 72

ETKİNLİK - 1: 

Aşağıda verilen sayılar aralarında asal ise yandaki 
kutucuğa doğru ise “✓”, yanlışsa “✗” işareti koyunuz.

ETKİNLİK - 2: 

Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları doldurunuz.
a) Dokuz ile aralarında asal olan, 30’dan küçük en bü-

yük sayı ........................’dur.
b) Aralarında asal iki rakamın toplamı en fazla 

.....................’dir.
c) Aralarında asal olan iki sayının çarpımı X olduğu-

na göre, bu sayıların EKOK ve EBOB’ları toplamı 
............................ dır.

Örnek 11: a ile b aralarında asal sayılardır.
Buna göre aşağıda verilen a ve b sayılarını bulunuz.

Örnek 12: Aşağıdaki sayıların aralarında asal olup 
olmadıklarını asal çarpan algoritmasıyla bulunuz.

Aralarında Asal SayılarAralarında Asal Sayılar

İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir.MİHENK
TAŞI

 Sayıların aralarında asal olmaları için asal sayı olmaları gerekmez. (Örneğin: 4 ve 9)

 Herhangi iki asal sayı aralarında asaldır. (Örneğin: 3 ve 5)

 1 ile herhangi bir pozitif tam sayı aralarında asaldır. (Örneğin: 1 ve 21)

 Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır. (Örneğin: 9 ve 10)

 Aralarında asal sayıların EBOB’u 1’dir. (Örneğin: EBOB(6,25) = 1)

 Aralarında asal sayıların EKOK’u sayıların çarpımına eşittir. (Örneğin: EKOK(5,12) = 60)

 a ve b aralarında asal, c ve d aralarında asal sayılar olsun.

Bu durumda: b
a c

d=  ise a = c ve b = d’dir. (Örneğin: a ve b aralarında asal olsun, b
a

15
25

3

5

=  ise 

a = 5 , b = 3’tür.)

DİP
NOT!

a)
b
a

85
25

=   a = .............. ,    b = ..............

b)
b
a

8
2
0
7

=   a = .............. ,    b = ..............

c)
b
a

b
a

02 2
12 2

=
-
-  a = .............. ,    b = ..............

a) 39 62

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

b) 57 75
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Örnek 13: Aralarında asal iki sayının EBOB’u ve 
EKOK’unun toplamı 121’dir.
Sayılardan biri 15 olduğuna göre, diğeri kaçtır?

Örnek 14: İki basamaklı 2a sayısı ile 30 sayısı aralarında 
asaldır.
Buna göre a kaç farklı değer alabilir?

Örnek 15: Tüm pozitif tam sayılarla aralarında asal 
olan doğal sayı kaçtır?

Örnek 16: Aralarında asal iki sayının EBOB’u ile 
EKOK’unun toplamı 61 olduğuna göre, bu iki sayının 
çarpımı kaçtır?

Örnek 17: Dikdörtgen şeklindeki bir bahçe 48 m2 alana 
sahiptir.
Bahçenin eni ve boyu metre cinsinden aralarında asal 
sayılar olduğuna göre, bahçenin çevresinin en az kaç 
metre olduğunu bulunuz.

Örnek 18: a ve b doğal sayı olmak üzere,

b
a
2

2 1
25
15

-
+
=

olarak veriliyor.
2a + 1 ile b – 2 sayıları aralarında asal olduğuna göre, 
a + b ifadesinin değerini bulunuz.

Örnek 19: 25 ve 1B aralarında asal olmayan iki basa-
maklı doğal sayılardır.
Buna göre B’nin alabileceği değerlerin toplamı kaç-
tır?

5
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1. A = 23.3.52

B = 22.32.53

Yukarıda verilenlere göre A ve B’nin en küçük 
ortak katı aşağıdaki ifadelerden hangisine eşittir?

A) 22.32.53 B) 23.32.52

C) 23.3.52 D) 23.32.53

2. Ardışık iki doğal sayının EBOB’u ile EKOK’unun 
toplamı 211 olduğuna göre, bu sayılardan büyük 
olan kaçtır?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16

3. 
17 ile 24

13 ile 91

21 ile 28

1 ile 10

25 ile 32

30 ile 40

Yukarıda verilen sayı ikililerinden kaç tanesi ara-
larında asaldır?

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

4. İki sayının EBOB’u 24 ve EKOK’u 720’dir.

Bu sayılardan biri 120 ise diğeri kaçtır?

A) 5 B) 30 C) 72 D) 144

5. 15A

0

20A

0

Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre, A sayısı-
nın alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 40 B) 60 C) 120 D) 150

6. A, B, C ve D birbirinden farklı doğal sayılardır.

EBOB(A, B) = 6 ve EBOB(C, D) = 10 olarak veriliyor.

Buna göre A + B + C + D işleminin sonucu en az
kaçtır?

A) 33 B) 38 C) 48 D) 54

7. 
1 2 3 4

5 7 15 16

17 18 20 21

24 29 38 49

Yukarıda verilen tabloda 98 sayısıyla aralarında 
asal olan kaç tane sayı vardır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

6
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1. x, y doğal sayılar ve (2x – 1) ile (3y + 1) aralarında 
asal sayılardır.

y
x
3 1
2 1

40
36

+
-
=

eşitliğine göre, x – y işleminin sonucu kaçtır?

A) 5,5 B) 5 C) 2,5 D) 2

2. a, b ve c birbirinden farklı asal sayılar olup a ve b 
sayıları 2, 4 ve 6 dan farklı tam sayılardır.

A = a4.b2.cx

B = ay.by.c6

EBOB(A, B) = ay.b2.cx

EKOK(A, B) = a4.by.c6

Buna göre x ve y sayılarının toplamı en fazla
kaçtır?

A) 2 B) 5 C) 10 D) 12

3. Aşağıda A ve B sayılarının asal çarpan algoritması 
gösterilmiştir.

A B 2
C D 2
C E 3
1 F 5

1

Her harf farklı bir sayıyı gösterdiğine göre, A ve B 
sayılarının EKOK’u, EBOB’unun kaç katıdır?

A) 3 B) 5 C) 10 D) 15

4. Aşağıdaki karelerin içinde yer alan sayıların EKOK’u 
bulunacaktır.

1 ile 36 6 ile 9

36 ile 36 9 ile 12

Bu şekilden sonucu farklı olan karesel bölge 
kesilerek ayrılırsa kalan parça aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A)  B) 

C)  D) 

5. I. 107 ile 123 sayıları aralarında asaldır.
II. Aralarında asal doğal sayıların en büyük ortak 

böleni daima bu sayılardan küçük olana eşittir.
III. Aralarında asal iki doğal sayının çarpımı, bu sayı-

ların en küçük ortak katına eşittir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

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

7
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1. İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yok ise bu sayılara aralarında asal sayılar denir.

Aşağıda bir futbol maçının ikinci yarısının başlangıç anındaki ekran görüntüsü verilmiştir.

Hakemin başlangıç işaretiyle birlikte saatine bakan Hasan ikinci yarının saat 20.12’de başladığını görmüştür. 45 
dakikalık sürenin ardından 5 dakikalık bir uzatma daha oynanarak futbol maçı sona ermiştir.

Buna göre Hasan’ın saatinin saat ve dakika bölümlerinden sayılar maç bitimine kadar kaç kere aralarında 
asal olacak şekilde değer almıştır?

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20

2. Alp’in bir bilgisayar oyununda daha önceden girdiği bazı rakamlar ,, X ve gibi sembollerle ekranda gösteril-
mektedir. Alp bu oyunda bilgisayara rastgele girdiği 121, 144, 322 ve 214 sayıları bilgisayar ekranında sıralı olmayan 
bir şekilde ,,X  ve  olarak görmüştür.

Ekranda görünen ,X , X ve sayıları için EBOB(,X ) + EKOK(X , ) işleminin sonucu kaç-
tır?

A) 23 B) 42 C) 144 D) 274

8
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EKOK ProblemleriEKOK Problemleri

Parçadan bütüne gidilen problemlerde EKOK kullanılır.MİHENK
TAŞI

EKOK Problemi Soru Tarzları
 Farklı zaman aralıklarında çalan saatlerin veya zillerin aynı anda çalmaları durumunda,
 Farklı gün aralıklarında tutulan nöbetlerin aynı gün tutulduktan sonra tekrar aynı günde tutulması-

na kadar geçen sürenin bulunmasında,
 Dikdörtgenler prizması şeklinde tuğlalardan küp yapılıyorsa,
 Farklı zaman aralıklarında yola çıkan araçlar bir yerde karşılaşıyorsa,
 İki farklı sayıya bölündüğünde kalanları verilen sayıların bulunması,
 Farklı sayı gruplarından bütüne ulaşılması durumlarında üçerli, beşerli vb. sayılan nesnelerin 

artan olduğu veya hiç artan olmadığı durumlarda,
 Fayans veya karo ölçüleri verilip odanın, zeminin boyutları soruluyorsa,
 Farklı bölenler verilip, bölünen sayı soruluyorsa,
 Kesirlerdeki paydanın hangi sayıda eşitleneceği soruluyorsa EKOK kullanılır.

DİP
NOT!

ETKİNLİK - 1: 

. . .

...

24 cm

10 cm

Kenar uzunlukları 24 cm ve 10 cm olan dikdörtgensel böl-
geler şekildeki gibi yanyana konularak bir karesel bölge 
oluşturulacaktır.
a) Bu karesel bölgenin bir kenar uzunluğu en az kaç 

cm olabilir?

b) Bu karesel bölgeyi oluşturmak için en az kaç tane 
dikdörtgensel bölge kullanılır?

ETKİNLİK - 2: 

Enes, torbasındaki misketleri 6’şarlı ve 8’erli sayıyor
a) Her seferinde iki misket arttığına göre Enes’in en 

az kaç misketi vardır?

b) Misket artmadığına göre Enes’in en az kaç misketi 
vardır?

1
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Örnek 1:

Üsküdar’dan her 15 dakikada bir Ümraniye’ye her 20 
dakikada bir Kadıköy’e otobüs kalkmaktadır.
Bu iki hatta çalışan otobüsler Üsküdar’dan aynı anda 
kalktıktan en az kaç dakika sonra tekrar birlikte kal-
karlar?

Örnek 4:  16 cm

20 cm 20 cm

16 cm

16 cm ve 20 cm uzunluğundaki çubuklar aynı hizadan 
başlayacak şekilde uç uca ekleniyor.
Çubukların diğer uçları da ilk kez aynı hizaya geldi-
ğinde toplam kaç çubuk kullanılmış olur?

Örnek 2: Bir sınıftaki öğrenciler 6’şarlı ve 8’erli gruplara 
ayrıldığında her seferinde 4 öğrenci artmaktadır.
Buna göre bu sınıftaki öğrenci sayısı en az kaçtır?

Örnek 5: Meryem, kenar uzunlukları 12 cm ve 15 cm 
olan dikdörtgen şeklindeki kartlarla bir kare oluşturmak 
istiyor.
Buna göre Meryem’in, bu kartlarla oluşturabileceği en 
küçük karenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir?

Örnek 3: Biri 9, diğeri 12 dakikada bir çalan iki zil 
12.30’da aynı anda çaldıktan sonra en erken saat 
kaçta tekrar aynı anda çalar?

Örnek 6: Bir kavşaktan iki farklı trafi k lambasından birin-
de 5 saniyede bir yeşil ışık, diğerinde ise 12 saniyede bir 
sarı ışık yanıp sönüyor.
Işıklar aynı anda yandıktan en az kaç saniye sonra 
tekrar birlikte yanar?

2
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EBOB ProblemleriEBOB Problemleri

Bütünden parçaya giden problemlerde EBOB kullanılır.MİHENK
TAŞI

EBOB Problemi Soru Tarzları
 Büyük kaplarda bulunan malzemeler (bidonlarda, çuvallarda, ...) eşit hacimli daha küçük kaplara 

(şişelere, bardaklara, poşetlere, kutulara vb.) bölüştürülüyorsa bu tarz problemlerde,
 Bir yolun veya arazinin kenarlarına eşit aralıklarla ağaçlar ve direkler dikiliyorsa, 
 İnsanlar ve değişik nesneler her grupta eşit sayıda insan veya nesne olmak şartıyla gruplara 

ayrılıyorsa,
 İp, kumaş, kalas gibi nesneler eşit uzunlukta parçalara ayrılıyorsa,
 Oda, ev ölçüleri verilmiş, eş kare fayanslarla içleri kaplanacaksa,
 Dikdörtgenler prizmasının içi eş küpler ile doldurulacaksa,
 Genel olarak eşit miktarda parçalama, bölme veya ayırma durumları varsa EBOB kullanılır.

DİP
NOT!

ETKİNLİK - 3: 
90 cm

54 cm

Kenar uzunlukları 90 cm ve 54 cm olan dikdörtgen şek-
lindeki kâğıt, eşit büyüklükte ve kare şeklinde parçalara 
bölünecektir.
a) Bu parçaların bir kenar uzunluğunun en fazla kaç 

cm olabileceğini bulunuz.

b) En az kaç parça elde edilebileceğini bulunuz.

ETKİNLİK - 4: 

Bir turist kafi lesinde 24 Alman ve 20 İngiliz turist vardır. 
Bu turistler her odada aynı milletten eşit sayıda insanlar 
olacak şekilde otele yerleştirilecektir.

a) Her bir odaya yerleştirilecek turist sayısı en fazla
kaç olabilir?

b) Turistler için en az kaç oda gerekir?

3
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Örnek 7:   

240 m

132 m

Kenar uzunlukları 240 m ve 132 m olan paralelkenar şek-
lindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelmek şartıyla 
eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.
Bunun için en az kaç ağaç gereklidir?

Örnek 10: Kısa kenarı 120 m, uzun kenarı 200 m olan 
dikdörtgen şeklindeki bir arazi, kare şeklinde en büyük ve 
eşit alanlı bahçelere ayrılacaktır.
Oluşturulan kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzun-
luğunu bulunuz.

Örnek 8: 120 ve 192 sayılarını kalansız bölebilen en 
büyük doğal sayının kaç olduğunu bulalım.

Örnek 11: Tabanı dikdörtgen biçiminde olan bir odanın 
zemini kare şeklindeki fayanslarla kaplanacaktır. 
Odanın eni 180 cm, boyu 210 cm ise en az sayıda fa-
yans kullanabilmek için fayanslardan birinin bir kenar 
uzunluğu kaç cm olmalıdır?

Örnek 9: 64 cm ve 80 cm uzunluğundaki iki metal çubuk, 
hiç artmayacak ve mümkün olduğu kadar uzun olacak 
şekilde eş parçalara ayrılacaktır.
Her bir parçanın uzunluğu kaç cm olur?

Örnek 12: 60 kg fındık ve 75 kg fıstık birbirine hiç karış-
tırılmadan eşit kütlelerde ve artmayacak şekilde poşetle-
necektir.
Buna göre bu işlem için en az kaç adet poşet gerekir?
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