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ÜNİTE 1

Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpanlar ve Katlar

Kümeler

1  2      3      4       5      6



14

1. Bölüm: Doğal Sayılarla İşlemler
Doğal Sayı
Kuvvet (Üs)

Taban
Üslü İfade

Üslü İfadeler

Hatırlayalım ""Bir sayının kendisiyle çarpımı o sayının “karesi” şeklinde ifade edilir. Örnek: 5 x 5 = 52 

Bir sayının kendisiyle iki kere çarpımı o sayının “küpü” şeklinde ifade edilir. Örnek: 5 x 5 x 5 = 53

N
ot Çarpma işlemi yaparken “x” sembolü yerine “·” sembolü kullanılabilir.

Hazır mıyız?

Tek parça Elde edilen parça sayısı: 2 Elde edilen parça sayısı: 4

21 = 2 22 = 4

1. kesimBaşlangıç 2. kesim

Yukarıda bir kâğıdın eşit parçalara kesimi ile elde edilen parça sayısı verilmiştir. Kâğıt kesme 
yöntemi ile 3. kesimde elde edilen parça sayısının nasıl ifade edilebileceğini düşününüz ve 
açıklayınız.

Bir sabah uyandığımızda art arda hapşırmalarımız, 
akşama doğru bizi ateşli ve hâlsiz bırakacak bir 
hastalığın habercisi olabilir. Bu tip hastalıklar, genellikle 
mikroskobik canlılar olan bakterilerden kaynaklanır. 
Dakika başı, önceki sayısının 2 katına çıkarak çoğalan 
bakteri sayısının değişimini inceleyelim.

Birlikte Öğrenelim     

4. çoğalma 2 · 2 · 2 · 2 = 24 = 16 bakteri

3. çoğalma 2 · 2 · 2 = 23 = 8 bakteri

1. çoğalma 2 = 21 = 2 bakteri

Başlangıç 1 bakteri

2. çoğalma 2 · 2 = 22 = 4 bakteri
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N
ot Bir  doğal sayının kendisi ile tekrarlı çarpımının kısa yoldan gösterimine üslü ifade denir.

Örnek:
    

    45  ifadesi 4’ün 5’inci kuvveti ya da 4 üssü 5 şeklinde okunur. 4 5 Üs (Kuvvet)
Taban

45= 4 · 4 · 4 · 4 · 4 

16  ·  16   · 4 

256   · 4 = 1024

ÜNİTE 11. Bölüm 

47 üslü ifadesinin değerini hesaplayınız.7 · 7 · 7 · 7 tekrarlı çarpımına göre aşağıda 
istenen bilgileri yazınız.

Üslü ifade olarak gösterimi: 
Okunuşu: 
Taban:
Kuvvet: 

Sıra Sizde - 1 Sıra Sizde - 2

Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt eş parçalar 
olacak şekilde dörde sonra üst üste konu-
larak tekrar dörde kesiliyor. Kâğıtlar benzer 
şekilde 3. kez kesildiğinde elde edilen par-
ça sayısını üslü ifade olarak gösteriniz ve bu 
üslü ifadenin değerini hesaplayınız.

Damla, üç gün boyunca her gün bir önce-
ki gün okuduğu sayfa sayısının 5 katı sayfa 
kadar kitap okuyor. Damla ilk gün 5 sayfa 
kitap okuduğuna göre Damla’nın 3. gün-
de okuduğu sayfa sayısını üslü ifade olarak 
gösteriniz ve bu üslü ifadenin değerini he-
saplayınız.

Sıra Sizde - 3 Sıra Sizde - 4

Bir çikolata fabrikası toptan satışlar için alternatif koliler hazırlamıştır. Hazırlanan bir kolide 3 
kutu, her kutuda 3 poşet, her poşette 3 paket, her pakette 3 adet çikolata bulunmaktadır. Buna 
göre bir koli satın alındığında içindeki çikolata sayısını üslü ifade olarak yazalım ve değerini bu-
lalım.

Bir pakette 3 adet çikolata,
bir poşette 3 paket olmak üzere 3 · 3 = 32 adet çikolata,
bir kutuda 3 poşet olmak üzere 3 · 3 · 3 = 33 adet çikolata,
bir kolide 3 kutu olmak üzere 3 · 3 · 3 · 3 = 34 = 81 adet çikolata vardır.

Bir kolideki çikola-
ta sayısı üslü ifade 
olarak 34 şeklinde 
yazılır.

Birlikte Öğrenelim     
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ÜNİTE 11. Bölüm 

100 000 000 sayısını üslü ifade olarak ya-
zınız.

106  ifadesinin kaç basamaklı olduğunu bu-
lunuz.

Sıra Sizde - 5 Sıra Sizde - 6

N
ot 10’un kuvveti olan sayıları ifade edebilmek için 1’in sağına 10’un kuvvetindeki sayı kadar 

sıfır yazarız.

10’un kuvveti olarak ifade edilen sayıların basamak sayısı kuvvetin bir fazlasına eşittir.

Örnek:

101  = 10                       1 tane sıfır 2 basamaklı

102 = 10 · 10 = 100             2 tane sıfır 3 basamaklı

103 = 10 · 10 · 10 = 1000                3 tane sıfır 4 basamaklı

104 = 10 · 10 · 10 · 10 = 10 000       4 tane sıfır 5 basamaklı

105 = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 100 000 5 tane sıfır 6 basamaklı

Sıfır Sayısı       Basamak Sayısı

107  ifadesi 7 tane 10 sayısının tekrarlı çarpıldığını gösterir.
107 = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 10 000 000 km’dir.

                         7 tane 

Dünya’ya en yakın yıldız, ışık kaynağımız olan Gü-
neş’tir. Güneş’in Dünya’ya uzaklığının on beşte biri 
yaklaşık olarak 107  km’dir. 107 üslü ifadesini inceleye-
lim.

Birlikte Öğrenelim     

107 ifadesinin değeri olan 10 000 000 sayısı 7 tane sıfırdan oluşan 8 basamaklı bir sayıdır.

Tartışalım
Bir doğal sayı farklı doğal sayıların üslü ifadesi olarak yazılabilir mi? 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere 
doğru ifadeleri yazınız.

• 6 · 6 · 6 · 6 ifadesi üslü olarak .................... 
şeklinde yazılabilir.

• 43 sayısının okunuşu .................... veya 
.................... şeklinde ifade edilebilir.

•105 üslü ifadesi .................... basamaklıdır.

5 katlı bir apartmanın her katında 5 daire 
vardır. Buna göre apartmanın daire sayısını 
gösteren üslü ifadeyi yazınız.

Aşağıdaki üslü ifadelerle karşılarındaki de-
ğerleri eşleştiriniz.

Aşağıdaki ifadeler doğru ise  başındaki ku-
tucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  175 = 1

  1001 = 1

  6 216=T  ise 3T =

  42 = 24

  43 =12
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Azra   : 23 = 2 · 3 = 6 
Aslı     : 69 = 6 + 9 =15 
Arda   : 45 = 5 · 5 · 5 · 5 = 625
Ahmet : 1021 =102

Yukarıdaki öğrencilerin yaptığı işlemlerden 
hangisinin sonucu doğrudur?
 
A) Azra      B) Arda      C) Aslı       D) Ahmet 

3 · 3 · 3 · 3 · 3 ifadesi aşağıdakilerden 
hangisi ile çarpılırsa çarpım 36 olur?

A) 3      B) 5           C) 3 · 3     D) 3 · 5

Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin so-
nucu 16 sayısına eşit değildir?

A) 82         B) 42          C) 24         D) 161   

10  sayısı 9 basamaklı bir sayı olduğuna      
göre  kaçtır?

A) 7          B) 8           C) 9          D) 10

  

42

34

25

82

81

8

32

16

64

ÜNİTE 11. Bölüm

Konu Degerlendirme

(
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Hazır mıyız?

ÜNİTE 11. Bölüm 

İşlem Önceliği

45 + 3 · 24 işleminin sonucunu bulunuz.120 - 42 · 5 işleminin sonucunu bulunuz.
Sıra Sizde - 1 Sıra Sizde - 2

Birlikte Öğrenelim     

MATEMATİK
TEMAT

M

MATEMATİK KULESİ

Diyaloğu incelediğimizde Mete toplama işlemine, Aslı ise üslü ifadenin değerini hesaplamaya 
öncelik vererek sonuca ulaşmıştır. 

2 + 5 · 33 işleminde doğru sonuca ulaşmak için ilk olarak üslü ifadenin değeri hesaplanır. 
Sonra çarpma işlemi yapılır. Daha sonra toplama işlemine geçilir.

2 + 5 · 33 = 2 + 5 · 27 = 2 + 135 = 137
Bu durumda Aslı doğru cevabı vermiştir.

Mete: Önce 2’ye 5 ekledim ve 7 buldum. Daha sonra 33ü 27 buldum ve 7 ile çarptım. Kapıyı 
açacak cevabın 189 olduğunu düşünüyorum.

Aslı: Önce 33ü 27 buldum. Daha sonra 5 ile 27’yi çarpıp 135 buldum ve 2 ekledim. Kapıyı 
açacak cevabın 137  olduğunu düşünüyorum.

Matematik Kulesi, her odasında farklı maceralar saklayan bir 
bilgisayar oyunudur. Oyuncuların karşılaştıkları sorulara verdiği 
her doğru cevap kulede yeni bir oda açmaktadır. Mete ve Aslı’nın 
oynadığı bu oyunda sıradaki odayı açmak için karşılaşılan soru 
2 + 5 · 33 tür. Verilecek cevap için Mete ve Aslı arasındaki diyaloğu 
inceleyerek hangi oyuncunun cevabı ile yeni bir oda açılabileceğini 
bulalım.

HASTA KAYIT

Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda bazı bireylerin hizmetlerden 
öncelikli olarak yararlanma hakkı vardır. Muayene olmak için 
sıra bekleyen hamile, engelli, 65 yaş üstü ve 7 yaş altı birey-
lerden birinci öncelik engellilerde, ikinci öncelik hamilelerde, 
üçüncü öncelik 65 yaş üstü bireylerde, dördüncü öncelik ise 7 
yaş altı bireylerdedir. 
Günlük hayatımızda yapmış olduğumuz birçok işlemde bir öncelik sırası vardır. Benzer şekilde 
matematikte de yaptığımız işlemlerde öncelik sırasını düşününüz ve açıklayınız.
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ÜNİTE 11. Bölüm 

Birlikte Öğrenelim     

25 · (120 – 110) ÷ 5 + 3 işleminin sonucunu bulalım. 

25 · (120 – 110) ÷ 5 + 3    Üslü ifadenin değeri hesaplanır.
32 · (120 – 110) ÷ 5 + 3   Parantez içindeki işlem yapılır.
32 · 10 ÷ 5 + 3                 Çarpma veya bölme işlemleri yapılır. Aynı önceliğe sahip    
                                işlemlerin her birinde  soldan sağa doğru işlem sırası izlenir.
320 ÷ 5 + 3                      Çarpma veya bölme işlemlerinden hangisi kaldıysa o işlemle   
                                           devam edilir.
64 + 3 = 67                    Toplama veya çıkarma işlemi yapılır.

N
ot Birden fazla işlemin bulunduğu durumlarda genel olarak aşağıdaki öncelik sırası izlenir.

Ancak öncelik sırası, verilen işlemlere göre değişiklik gösterebilir.
1. Üslü ifadelerle işlemler  2. Parantez içindeki işlemler 
3. Çarpma veya bölme işlemleri 4. Toplama veya çıkarma işlemleri
Aynı işlem önceliğine sahip işlemler soldan sağa doğru sırayla yapılır.

24 · 3 – 16 ÷ 4 + 45 işleminin sonucu 
102den kaç fazladır?

(160 – 40) ÷  22 · 2 + 10 işleminin sonucunu 
bulunuz.

Sıra Sizde - 5 Sıra Sizde - 6

48 ÷ (12 - 4) + 7 · 2 işleminin sonucunu 
bulunuz. 

(3 + 7) · 4 – 9 ÷ 32 işleminin sonucunu bu-
lunuz.

Sıra Sizde - 3 Sıra Sizde - 4

Birlikte Öğrenelim     

12 · 10 + 30 · 4 – 5

Bir çiftlikte yumurtaların bir kısmı her birinde 12 yumurta olan 10 tane koliye yerleştiriliyor. Geriye 
kalan yumurtalar, her biri 30 yumurta alan 4 tane koliye yerleştirilmek isteniyor. Fakat bu işlem 
için 5 yumurtanın eksik kaldığı görülüyor. Buna göre toplam kaç yumurta olduğunu bulalım. 

Her birinde 12 yumurta 
olan 10 koli yumurta

Her birinde 30 yumurta olan 4 koliye yer-
leştirilmek istendiğinde 5 yumurta eksik

İşlem önceliği kurallarına göre işlemimizi yapalım:
12 · 10  + 30 · 4 – 5 
  
120 + 30 · 4  – 5    Çarpma işlemi yapılır.
120 + 120  – 5   Toplama veya çıkarma işlemi yapılır.
240 – 5 = 235   Daha sonra kalan işlem yapılır.

Parentez ve üslü sayılar olmadığı için önce çarpma işlemi yapılır,                                                                    
soldan sağa doğru sıra izlenir.
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerle-
re uygun ifadeleri yazınız.

• İçerisinde üslü ifade, toplama ve çarpma 
işlemi bulunan işlemde işlem önceliğine 
göre önce üslü ifade, sonra ....................,  
sonra da .................... işlemleri yapılır.
  
• İçerisinde çıkarma, bölme işlemi ve pa-
rantez içi işlem bulunan durumlarda işlem 
önceliğine göre önce ...................., sonra 
bölme sonra da ....................  işlemi yapılır. 
 
• Aynı işlem önceliği sırasına sahip işlemler 
.................... doğru sırayla yapılır.

Aşağıdaki noktalı yerlere “<”, “>” ve “=” 
sembollerinden uygun olanı yazınız.

 4 · 5 - 2  4 · (5 - 2)

 16 ÷ 4 · 2   16 · 4 ÷ 2

 5 + 12 ÷ 3   12 ÷ 3 + 5

 (9 - 2) · 4   9 - 2 · 4

Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulu-
nuz.

40 - (70 + 23) ÷ 2 = ?

Aşağıdaki işlemleri doğru sonuçları ile eş-
leştiriniz.

        İşlem             Sonuç

              20

                         19

                 12

                 13
 
                                        46

I. 23 + 2 · 3 = 12

II. 25 · 2 - 10 = 40

III. (32 ÷ 4) · 2 = 16

IV. 125 - (5 + 3 · 2) = 110 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru-
dur?

A) I ve IV.    B) II ve III.     

C) Yalnız III.     D) I, II ve III.

İşlem önceliği kurallarını uygulayan hesap 
makinesinde sırayla 14, -, 10, +, 8, ÷, 2 
tuşlarına basılırsa ekranda hangi sayı gö-
rünür?

A) 8          B) 9           C) 12        D) 13

25 + 52 · 3 + 102 - (15 + 12 · 4) işlemi-
nin sonucu kaçtır?

A) 117      B) 127       C) 137      D) 147

81  27  9 = 84
Yukarıdaki işlemde “ ” ve “ ” yerine ge-
lecek işlem sembolleri sırasıyla hangi se-
çenekte doğru verilmiştir?     
     

A)

B) 

C) 

D)  

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Konu Degerlendirme

(

ÜNİTE 11. Bölüm 

100 ÷ (25 - 5) + 14 

70 - (9 - 3) · 4

(36 + 64) ÷ 10 + 3

(52 + 34) · 2 - 200

- ·

+ ÷

+ ·

· -

........

........

........

........
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Dağılma Özelliği ve Ortak Çarpan Özelliği
N

ot Bir doğal sayı, toplam durumunda olan iki doğal sayı ile çarpılırken doğal sayı toplananlar-
dan her biri ile çarpılır. Daha sonra bu çarpımlar toplanır. 
Bu işleme çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği denir.

Örnek: 

14 · (13 + 18) = 14 · 13 + 14 · 18        veya       (13 + 18) · 14 = 13 · 14 + 18 · 14

ÜNİTE 11. Bölüm 

Hazır mıyız?
4 kutuda sekizer, 4 kutuda da onar lokum bulunmaktadır. Tüm lokumların sayısını farklı yollarla 
nasıl bulacağınızı düşününüz ve açıklayınız.

13 fayans

6 fayans 11 fayans

Mavi renkli fayans sayısı: 13 · 6 = 78 
Pembe renkli fayans sayısı: 13 · 11 = 143

Mavi ve pembe renkli fayans sayısını toplayarak toplam fayans sayısını bulabiliriz.

Toplam fayans sayısı: 13 · 6 + 13 · 11 = 78 + 143 = 221

Toplantı salonunun boyutları, 13 fayans boyunda ve (6 + 11) fayans eninde olduğuna göre 
toplam fayans sayısı 13 · (6 + 11) = 13 · 17 = 221 şeklinde de bulunabilir.

İki çözüm yolu birlikte düşünüldüğünde 13 · (6 + 11) = 13 · 6 + 13 · 11 şeklinde ifade edilebilir.

Birlikte Öğrenelim     

Bir toplantı salonunun zemini yanda gös-
terildiği gibi mavi ve pembe renkte fa-
yanslar ile döşenmiştir. Kaç tane mavi, 
kaç tane pembe renk fayans kullanıldığını 
bulalım. Kullanılan toplam fayans sayısını 
işlemlerle ifade edelim.

Aşağıdaki işlemleri çarpma işleminin topla-
ma işlemi üzerine dağılma özelliğini kulla-
narak yapınız.

(21 + 8) · 13 =

11 · (17 + 5) =
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin alanını 
çarpma işleminin toplama işlemi üzerine da-
ğılma özelliğini kullanarak bulunuz.

Sıra Sizde - 1 Sıra Sizde - 2

A D

B C

8 cm

6 cm

2 cm
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Birlikte Öğrenelim     

8 rakamının bulunduğu tuşun bozuk olduğu bir hesap makine-
sinde 68 · 37 işleminin sonucunu hesaplamak isteyen bir muha-
sebecinin hesap makinesini kullanarak sonuca nasıl ulaşabilece-
ğini ve işlemin sonucunu  bulalım.

Hesap makinesinde 8 tuşu bozuk olduğundan 68 sayısı 70 - 2 
şeklinde yazılabilir. 

68 · 37 = (70 - 2) · 37 
            = 70 · 37 - 2 · 37
            = 2590 - 74 
            = 2516 

Tartışalım
Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemine dağılma özelliği olduğu gibi bölme işleminin 
de toplama ve çıkarma işlemine dağılma özelliği var mıdır?

N
ot Bir doğal sayı, iki doğal sayının farkı ile çarpılırken bu doğal sayı eksilen ve çıkan ile ayrı ayrı 

çarpılır. Daha sonra bu çarpımların farkı bulunur. 
Bu işleme çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği denir.

Örnek: 

14 · (18 - 13) = 14 · 18 - 14 · 13        veya       (18 - 13) · 14 = 18 · 14 - 13 · 14

ÜNİTE 11. Bölüm 

39 · 103 işleminin sonucunu dağılma özelli-
ğini kullanarak bulunuz.

30 · 59 işleminin sonucunu dağılma özelliği-
ni kullanarak bulunuz.

Sıra Sizde - 3 Sıra Sizde - 4
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ÜNİTE 11. Bölüm

İki doğal sayının aynı sayı ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamı veya farkı bu iki sayının topla-
mının veya farkının ortak olan doğal sayı ile çarpımına eşittir. 
Bu özelliğe ortak çarpan parantezine alma özelliği denir.
      
Örnek: 

7 · 19 + 7 · 1 = 7 · (19 + 1)  veya  19 · 7 + 1 · 7 = (19 + 1) · 7 

9 · 12 - 9 · 2 = 9 · (12 - 2)  veya 12 · 9 - 2 · 9 = (12 - 2) · 9  

N
ot

Bir sınavda her doğru cevap için 4 puan ve-
rilirken her yanlış cevap için 2 puan siliniyor. 
30 soruluk bir sınavda bütün soruları cevap-
layan ve 15 doğru cevabı olan Nihal’in kaç 
puan alacağını ortak çarpan parantezine 
alma özelliğini kullanarak hesaplayınız.
        

Zeynep Hanım, satmak için her bir kolide 
5 kavanoz çilek reçeli ve 4 kavanoz kayısı 
reçeli olan 10 koli hazırlamıştır. Zeynep Ha-
nım’ın toplam kavonoz sayısını ortak çarpan 
parantezine alma özelliği ile ifade ediniz. 

Sıra Sizde - 5 Sıra Sizde - 6

20 · 20 + 20 · 25 = 20 · (20 + 25)
        = 20 · 45  
              = 900 cm2

Birlikte Öğrenelim     

20 cm

20 cm

25 cm

Ece, duvarda asılı olan dikdörtgen şeklindeki kendi 
fotoğrafının yanına sınıf arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği 
fotoğrafı asıyor. 

Buna göre bu iki fotoğrafın kapladığı toplam alanı 
ortak çarpan parantezine alma özelliğini kullanarak 
bulalım.

Toplam alan = 20 · (20 + 25)

I. dikdörtgenin alanı = 20 · 20

II. dikdörtgenin alanı = 20 · 25

I. ve II. dikdörtgenlerin alanların toplamı, toplam alana eşittir. 

I II
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Yukarıdaki kırmızı renkli karelerin ve top-
lam karelerin sayısını çarpma işleminin da-
ğılma özelliğini kullanarak bulunuz. 

36 · (13 + 25) = 36 ·  + 36 · 25 
işleminde   yerine yazılması gereken sa-
yıyı bulunuz.

Bir düğün salonundaki 65 masanın her biri 
10 papatya ve 5 gül ile süslenecektir. Bu-
nun için kullanılacak papatya ve güllerin 
toplam sayısını ortak çarpan parantezine 
alma özelliğini kullanarak bulunuz.

Aşağıdaki ifadeler doğru ise  başındaki ku-
tucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

I. adım   68 · 99  = 68 · (100 - 1)
II. adım               = 68 · 100 - 68 · 1
III. adım           = 680 - 68
IV. adım               = 612

Eda, öğretmeninin sorduğu 68 · 99 işle-
mini kısa yoldan yukarıdaki gibi yapmıştır. 
Buna göre Eda ilk hatayı kaçıncı adımda 
yapmıştır?

A) I.          B) II.          C) III.         D) IV.

8 · 32 işleminin eşiti aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) (8 + 30) + (8 + 2)
B) (8 · 30) + (8 · 2)
C) (8 · 30) · (8 · 2)
D) (8 + 30) · (8 + 2)

 · 25 - 32 · 25 = 43 · 25 
Yukarıda verilen eşitliğe göre  yerine ge-
lecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 11        B) 25        C) 43         D) 75

Yukarıdaki birimkarelerin toplamının işlem 
olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 · (6 - 3)  B) 5 · (8 + 3)

C) 5 · (6 + 3)  D) 5 · (9 - 5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Konu Degerlendirme

(

ÜNİTE 11. Bölüm 

8 · (7 + 6) = 8 · 7 + 8 · 6 işlemi, çarpma 
işleminin çıkarma işlemi üzerinde dağıl-
ma özelliği ile açıklanır.

243 · 100 - 1243 · 1 işleminin sonucu 
1243 · 101 işleminin sonucu ile aynıdır.          

26 · 31 - 26 · 20 = 26 · (31 - 20) işlemi 
ortak çarpan parantezine alma özelliği 
ile açıklanır. 

18 · 101 ifadesi 18 · (100 + 1) ifadesine 
eşittir.  
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Doğal Sayı Problemleri

ÜNİTE 11. Bölüm 

Hazır mıyız?
Günlük hayatta karşılaştığınız problemleri nasıl çözdüğünüzü düşününüz ve açıklayınız.

İstanbul Kırşehir

180 km450 km

Birlikte Öğrenelim     

1272 yılında Kırşehir’de yapımı tamamlanan Anadolu 
Selçuklu Dönemi eseri olan Cacabey Medresesi, o dö-
nemde astronomi araştırmalarının yapıldığı gökbilim 
merkezidir. Mimarisinde kullanılan kabartmalar dün-
yanın şeklini, küreler ise Güneş ve Ay’ı simgelemekte-
dir. Füzeye benzeyen sütunlar ve bugün minare olarak 
kullanılan gözlem kulesi dikkat çekicidir. Ayrıca  bilim 
adamlarının 2005 yılında dünyaya duyurduğu Güneş 
sisteminin 10. gezegeninin izleri yaklaşık 750 yıl önce 
medresedeki sütunlarda yerini almıştır.

Problemi Anlayalım
Bu aracın 300 dakikada 450 km yol aldığını ve 180 km daha yolu kaldığını biliyoruz.
İstanbul-Kırşehir arasındaki mesafenin kaç saatte tamamlanacağının bulunması isteniyor.
Problemi Planlayalım
İstanbul-Kırşehir arası mesafeyi gösteren bir şekille problemimizi ifade edelim.

Planı Uygulayalım
300 dakikayı saate çevirelim. 300 ÷ 60 = 5 saat 
1 saatte kaç km yol aldığını bulalım. 450 ÷ 5 = 90 km 
Kalan 180 km yolu 180 ÷ 90 = 2 saatte alır. 
İki şehir arasındaki mesafeyi 5 + 2 = 7 saatte alır.                               
Çözümü Kontrol Edelim 
Araç 1 saatte 90 km yol alıyor ise 7 saatte 90 · 7 = 630 km yol alır. 
Aracın toplamda 450 + 180 = 630 km yol aldığını bularak iki sonucun da eşit olduğunu görürüz.

Siz de benzer uygulaması olan bir durumla ilgili problem kurunuz, yukarıdaki çözüm aşamalarını 
kullanarak problemi çözünüz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

İki kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 62 
olduğuna göre 2 yıl önceki yaşları toplamı 
kaçtır?

250 yataklı bir hastanede 3 yataklı 40 oda, 
4 yataklı 22 oda vardır. Diğer odalar 2 ya-
taklı olduğuna göre bu hastanede toplam 
kaç oda vardır?

Sıra Sizde - 1 Sıra Sizde - 2

Cacabey Medresesi’ni görmek isteyen bir grup öğrenci İstanbul’dan Kırşehir’e araçla yola çık-
mış, 300 dakikada 450 km yol aldıktan sonra mola vermiştir. Moladan sonra aynı hızla devam 
eden bu aracın gideceği yere ulaşması için 180 km yolu kalmıştır. Buna göre aracın İstan-
bul-Kırşehir arasındaki mesafeyi kaç saatte tamamladığını bulalım.
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Ekim ayında Dünya Hayvanları Koruma 
Günü kapsamında gösterime girecek tiyatro-
da kazanılan para hayvanların beslenme ve 
barınma ihtiyaçları için kullanılacaktır. Göste-
rilecek tiyatroyu konu alan bir problem kuru-
nuz ve  kurduğunuz problemi çözünüz. 

Millî Kütüphanedeki yaklaşık 224 000 kitap 
dışı materyali (plaklar, afişler, tablolar, hari-
talar, pullar vb.) arşivlemek isteyen bir gö-
revlinin her gün 1000 eseri arşivlediği düşü-
nüldüğünde tüm kitap dışı materyalleri kaç 
ay, kaç günde arşivleyebileceğini bulunuz.

Sıra Sizde - 3 Sıra Sizde - 4

Tartışalım
Problem çözüm aşamaları karşılaşılan tüm matematik problemleri için uygulanabilir mi?

ÜNİTE 11. Bölüm 

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında sını-
fında yapacağı etkinlik için sergi açmayı planlayan sınıf 
öğretmeni, bulundukları yöreye ait ürünleri tanıtmak ve 
yerli malının kullanımını özendirmek için öğrencilerinden 
yöresel ürünler getirmelerini istiyor. 
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı konu alan bir 
problem kuralım ve kurduğumuz problemi çözelim. 

Yiyecek-içecek standındaki ürün sayısı:
4 · 10 = 40
Kıyafet standındaki ürün sayısı:
3 · 12 = 36
Araç-gereç standındaki ürün sayısı:
2 · 7 = 14
Sergilenen toplam yöresel ürün sayısı:
40 + 36 + 14 = 90

Birlikte Öğrenelim     

YERLİ MALI

KULLANALIM
Öğrencilerin getirdiği ürünlerle sergi oluşturan öğretmen; yiyecek-içecekleri 4 stant ve her stant-
ta 10 ürün, kıyafetleri 3 stant ve her stantta 12 ürün, araç-gereçleri de 2 stant ve her stantta 7 
ürün olacak şekilde düzenliyor. Bu sergide toplam kaç yöresel ürünün sergilendiğini bulalım.
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ÜNİTE 11. Bölüm 

Birlikte Öğrenelim     

Kitap okumayı çok seven Yılmaz, 5 gün boyunca her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 
2 katı kadar kitap okumaktadır. Bu durumda 5. gün 80 sayfa kitap okuyan Yılmaz’ın 1. gün 
sonunda kaç sayfa okuduğunu bulalım.

Yılmaz’ın 5. günden itibaren okuduğu sayfa sayısını 2’ye bölerek önceki günlerde okuduğu 
sayfa sayısını inceleyelim.

  5. gün            4. gün              3. gün              2. gün              1. gün
80 sayfa         40 sayfa           20 sayfa           10 sayfa             5 sayfa

Yılmaz, 1. gün 5 sayfa okumuştur.

÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2

Bir okuldaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci 
sayısının 2 katından 40 eksiktir. Okulda top-
lam 320 öğrenci olduğuna göre kız öğrenci 
sayısı kaçtır? 

Bir basketbol maçında üç ve iki sayılık atış 
yapabilen Semih’in 29 sayı alabilmesi için 
en az kaç atış yapması gerektiğini bulunuz.

Sıra Sizde - 7 Sıra Sizde - 8

Bir sınıftaki öğrenciler boy sırasına dizildiğin-
de Gül baştan 15. sırada, sondan 17. sırada-
dır. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

Ceren’in kumbarasında 1 lira, 50 kuruş ve 
25 kuruştan oluşan toplam 240 lira vardır. 
300 tane 25 kuruş, 50 tane 50 kuruş bulu-
nan bu kumbarada kaç tane 1 lira vardır?

Sıra Sizde - 5 Sıra Sizde - 6

Birlikte Öğrenelim     

Bir tel ortadan kesildikten sonra elde edilen tellerin orta noktası ilk duruma göre 6 cm kaymak-
tadır. Buna göre telin kesilmeden önceki uzunluğunun kaç cm olduğunu bulalım.

Telin kesilmeden önce ve kesildikten sonra orta noktalarındaki değişimi model yardımı ile kar-

şılaştıralım.

İlk durum

Son durum

6 cm

Son durumda telin uzunluğu 6 · 2 = 12 cm
İlk durumda telin uzunluğu 12 · 2 = 24 cm

Bu durumda telin kesilmeden önceki uzunluğu 24 cm’dir.
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ÜNİTE 11. Bölüm 

Yukarıdaki hedef tahtasında sarı bölgeyi vu-
ranlara 10 puan, mavi bölgeyi vuranlara  
5 puan verilmektedir. Pembe bölgeyi vuranlar-
dan ise 3 puan silinmektedir. Atiye ve Merve 
altışar atış yapmıştır. Atiye 2 defa sarı, 1 defa 
mavi ve 3 defa pembe bölgeyi vurmuştur. Mer-
ve de 3 defa sarı, 2 defa mavi ve 1 defa pembe 
bölgeyi vurmuştur. 
Buna göre, Atiye ve Merve’nin puanlarını 
bulunuz. 

5 kg, 4 kg, 6 lira, 8 lira ve 60 lira verilerini 
kullanarak problem oluşturunuz.

Okul çıkışında lokantaya giden Salih ve 4 
arkadaşı yemek yedikten sonra ödenecek 
hesabı eşit olarak paylaşacakları sırada 
Salih cüzdanını unuttuğunu fark etmiştir. 
Salih’in arkadaşları kişi başı 4 lira fazla ve-
rerek hesabı ödediklerine göre toplam kaç 
lira hesap ödenmiştir?

A) 50        B) 60         C) 70        D) 80

Sinan, kardeşi Halil doğduğunda 10 yaşın-
dadır. 15 yıl sonra bu iki kardeşin yaşları 
farkı kaç olur?

A) 40        B) 25         C) 15        D) 10

Tablo: Ürünler ve Fiyatlar

Hülya yukarıda fiyatları verilen ürünle-
rin her birinden ikişer tane almıştır. Buna 
göre Hülya’nın ödeyeceği toplam miktarı 
veren işlem aşağıdakilerden hangisi ile 
ifade edilebilir?

A) 3 · (1 + 2 + 3 + 4)

B) 3 · (1 + 3 + 3 + 4)

C) 2 · (1 + 2 + 3 + 4)

D) 2 · (1 + 2 + 3 + 5)

Bir kümesteki tavşan ve tavukların sayısı 
30’dur. Tavukların toplam ayak sayısı 26 
olduğuna göre bu kümesteki tavşanların 
sayısı kaçtır?

A) 13      B) 15           C) 17          D) 19

Ahmet, 8 litrelik ve 6 litrelik kovaları kul-
lanarak bahçelerindeki süs havuzunu 
doldurmak istiyor. 8 litrelik kovayı 5 kez, 
6 litrelik kovayı 7 kez kullandığında ha-
vuzun yarısı dolduğuna göre havuzun ta-
mamı kaç litre su alır?

A) 134      B) 144       C) 154      D) 164

Her ay maaşının sekizde birini biriktiren 
Can’ın bir yılın sonunda 1200 lira parası 
biriktiğine göre Can’ın maaşı kaç liradır?

A) 600      B) 700       C) 800      D) 900

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Konu Degerlendirme

(

Ürün Fiyat
Ekmek 1 lira
Süt 3 lira
Çikolata 2 lira
Oyuncak 4 lira
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Çarpan
Kat 

Bölen
Çarpanlar ve Katlar

N
ot Her doğal sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu sayılara o sayının çarpanları 

denir. Bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının böleni denir.

Örnek:    3  ·  4  = 12   

       çarpan çarpan çarpım 

Hazır mıyız?
Alanı 20 birimkare olan dikdörtgenin kenarlarının kaç birim olabileceğini düşününüz ve açık-
layınız.

32 1241 6

12

1 · 12 = 12  

4 m

3 m

12 m
1 m

Bir sırada 12 fidan olmak üzere 1 sıra 
şeklinde dizilebilir.

 2 · 6 = 12

2 m

6 m

Bir sırada 6 fidan olmak üzere 2 sıra 
şeklinde dizilebilir.

3 · 4 = 12

Bir sırada 4 fidan olmak üzere 3 sıra 
şeklinde dizilebilir.

12 tane fidan dikilecek olan dikdörtgensel bölgenin kenar uzun-
luklarını gökkuşağına benzer şekilde yandaki gibi gösterebiliriz. 

Birlikte Öğrenelim     

Türkiye’nin çölleşmesini önleme çalışmaları kapsamın-
da bir kampanya düzenlenecek ve her okula 12 tane 
fidan dikilecektir. 
Düzenlenecek kampanya için ağaçlandırma bölgeleri 
dikdörtgen şeklinde zeminler olarak planlanmıştır. Di-
kilecek her bir fidan 1 metrekarelik alanı kaplayacaktır. 
Fidanları bölgelere yerleştirerek farklı kenar uzunlukla-
rında dikdörtgenler elde edelim.

2. Bölüm: Çarpanlar ve Katlar

40 sayısının çift olan doğal sayı çarpanları-
nın toplamı kaçtır?

150 sayısının doğal sayı çarpanlarını bulu-
nuz.

Sıra Sizde - 1 Sıra Sizde - 2
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Bir doğal sayının katları bu sayının sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, ... gibi doğal sayılarla çarpımın-
dan oluşur.N

ot
ÜNİTE 12. Bölüm 

Birlikte Öğrenelim     

8’in katları olan 8, 16, 24, 32, 40 derslik olacak 
şekilde beş ayrı plan çizilebilir.

Kat İşlem Derslik Sayısı
1
2
3
4
5

1 · 8
2 · 8
3 · 8
4 · 8
5 · 8

8
16
24
32
40

Cumhuriyet Mahallesi’ne kentsel dönüşüm kapsamında en fazla 5 
katlı okul yapılmasına izin verilmektedir. Her katta 8 derslik olacak 
şekilde kaç farklı okul planı çizilebileceğini inceleyelim.

Raf İşlem Kitap Sayısı
1
3
5

15

  1 · 15
  3 · 5
  5 · 3
15 · 1

15
15
15
15

Birlikte Öğrenelim     

15 kitabın her bir rafta eşit sayıda kitap olma şartı ile kaç farklı şekilde dizilebileceğini inceleyelim. 

15 kitabı birerli, üçerli, beşerli ve onbeşerli dizebiliriz.
Oluşan raf sayıları ile kitap sayılarının çarpımı 15’i 
verir. Buna göre 15 sayısının çarpanları 1, 3, 5 ve 
15’tir.

• 18’in katıdır.
• İki basamaklıdır.
• Rakamlarının çarpımı 0’dır.
Yukarıda özellikleri verilen sayıyı bulunuz.

Yukarıda verilen tablodaki sayılar arasında 
6’nın katlarını işaretleyiniz.

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

Sıra Sizde - 5 Sıra Sizde - 6

30 sayısının doğal sayı çarpanlarının top-
lamını bulunuz.

48 sayısının doğal sayı çarpanlarından kaç 
tanesi rakamdır?

Sıra Sizde - 3 Sıra Sizde - 4
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ÜNİTE 12. Bölüm 

Konu Degerlendirme

(

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere 
uygun ifadeleri yazınız.

• Bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayı-
nın .................... denir.

• Bir doğal sayıyı herhangi bir doğal sayıyla 
çarparak bulduğumuz çarpımlara o sayının 
.................... denir.

• 60 sayısının 5 ile 40 arasındaki çarpanları 
.................... sayılarıdır.

Kaan, biriktirdiği parası ile 48 tane roman 
almıştır. Kaan, bu romanları arkadaşlarına 
eşit sayıda hediye etmek istiyor. 
Kaan’ın romanları kaç farklı şekilde paylaş-
tırabileceğini bulunuz.

Birbirinin çarpanı veya katı olan aşağıdaki 
sayıları eşleştiriniz.

       5       24       7       8       18  
 

   
  15      12      16      9       21     36

Aşağıdaki ifadeler doğru ise  başındaki ku-
tucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

         
     

                            
Yukarıdaki görselde ördeğin uzunluğu ve-
rilmiştir. Bu uzunluğu veren sayının çar-
panlarından kaç tanesi tek sayıdır?

A) 1          B) 2           C) 4          D) 6

110 sayısının bölenlerinden kaç tanesi 
rakamdır?

A) 1          B) 3           C) 5          D) 7  

7’nin 50’den küçük katları aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 7, 14, 21, 29, 35, 42, 49

B) 7, 14, 22, 28, 35, 42, 49

C) 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49

D) 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56

96 sayısının çarpanları gökkuşağı şeklin-
de gösterilmiştir. Boşluklara gelecek sayı-
ların toplamı kaçtır?

A) 48        B) 46         C) 44        D) 42  

1.

2.

3.

4.   

5.

6.

7.

8.

9’un 60’tan küçük katları 9, 18, 27, 36, 
45, 54’tür.

11’in iki basamaklı katları 22, 33, 44, 
55, 66, 77, 88, 99’dur.          

25 sayısının çarpanları 1, 5, 15, 25’tir.

36 sayısının bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12,  
18, 36’dır. 

3 6 16121 24 48 96

96

 32 cm
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Bölünebilme Kuralları

Hatırlayalım ""Bir bölme işleminde bir doğal sayı sıfırın dışındaki bir doğal sayıya bölündüğünde kalan sıfır 
oluyor ise bu işleme kalansız (tam) bölme denir. Bölen sayıya da kalansız (tam) bölen denir.

ÜNİTE 12. Bölüm 

Dört basamaklı 347  sayısının birler basa-
mağı 3’ten büyük bir rakamdır. Bu sayı 2 ile 
tam bölünebildiğine göre  kaç farklı değer 
alır? 

Ceren, aklından tuttuğu sayıyı bulmaları için 
arkadaşlarına ipucu veriyor. 
• 3’e tam bölünür. 
• Birler basamağında 5 rakamı vardır. 
• Sayı üç basamaktan oluşur.
• Onlar basamağında 6 rakamı vardır.
Ceren’in aklından tuttuğu sayı kaç olabilir? 

Sıra Sizde - 1 Sıra Sizde - 2

48 sayısının rakamlarının toplamı 
4 + 8 = 12’dir. 12 sayısı 3’ün katı olduğun-
dan 3’e kalansız bölünebilir.  

48   3
3    16
18
18   
00

Basamaklarındaki 
rakamların toplamı 
3’ün katı olan 
sayılar 3 ile kalansız 
bölünebilir.

48 sayısının 3 ile kalansız bölünüp bölünemediğini inceleyelim. 

Birlikte Öğrenelim     

38 sayısının 2 ile kalansız bölünüp bölünemediğini inceleyelim.                    

38 sayısının birler basamağındaki rakam 
çifttir. Bu nedenle 2 ile kalansız bölünebilir.

38   2
2    19
18
18   
00

Birler basamağında-
ki rakam 0, 2, 4, 6 
veya 8 olan sayılar 
(çift sayılar) 2 ile 
kalansız bölünebilir.

Hazır mıyız?
Günlük hayatta karşılaştığımız çeşitli durumlarda bir sayının başka bir sayıya kalansız olarak 
bölünüp bölünemeyeceğini pratik olarak hesaplamak mümkün müdür?
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ÜNİTE 12. Bölüm 

Dört basamaklı 2 64 doğal sayısı 6 ile ka-
lansız bölünebiliyor. Buna göre  yerine ya-
zılabilecek rakamları bulunuz.

3078 sayısının hangi iki rakamının yerleri 
değiştirilirse elde edilen yeni sayı 6 ile tam 
bölünmez?

Sıra Sizde - 3 Sıra Sizde - 4

96 sayısının 6 ile kalansız bölünüp bölünemediğini inceleyelim. 

96 sayısının birler basamağındaki rakam çift 
olduğundan 2 ile kalansız bölünebilir.
96 sayısının rakamlarının toplamı:
9 + 6 = 15
15 sayısı 3’ün katı olduğundan 3’e kalansız 
bölünebilir.
Hem 2 hem de 3’e kalansız bölündüğünden 
96 sayısı 6’ya kalansız bölünebilir.

96   6
6    16
36
36
00

Birlikte Öğrenelim     

Hem 2’ye hem 
3’e kalansız 
bölünen sayılar 
6 ile kalansız
bölünebilir.

Dört basamaklı 586  sayısı 4 ile tam bölü-
nebiliyor. Buna göre  yerine yazılabilecek 
rakamları bulunuz.

690  sayısı 5 ile kalansız bölünebilen ra-
kamları farklı bir doğal sayı ise  yerine kaç 
farklı rakam yazılabilir?

Sıra Sizde - 5 Sıra Sizde - 6

128 sayısının 4 ile kalansız bölünüp bölünemediğini inceleyelim.

Son iki basa-
mağı 00 veya 
4’ün katı olan 
sayılar 4 ile 
kalansız
bölünebilir.

128 sayısının son iki basamağı 28’dir. 28 
sayısı 4’ün katı olduğundan 128, 4’e kalan-
sız bölünebilir.

128  4
12   32
008
   8
000

Birlikte Öğrenelim     

110 sayısının 5 ile kalansız bölünüp bölünemediğini inceleyelim.

110 sayısının birler basamağındaki rakam 
0 olduğundan 110 sayısı 5’e kalansız bölü-
nebilir.

110  5
10   22
010
  10
000

Birler basamağı 
0 veya 5 olan 
sayılar 5 ile ka-
lansız bölünebi-
lir.



34

ÜNİTE 12. Bölüm 

Birlikte Öğrenelim     

890 sayısının 10 ile kalansız bölünüp bölünemediğini inceleyelim.

890 sayısının birler basamağındaki ra-
kam 0 olduğundan 890 sayısı 10’a ka-
lansız bölünebilir.

890 10
80   89
090
  90
000

Birler basamağı 
0 olan sayılar 
10’a kalansız 
bölünebilir.

Birlikte Öğrenelim     

576 sayısının 9 ile kalansız bölünüp bölünemediğini inceleyelim.

576 sayısının rakamları toplamı 
5 + 7 + 6 = 18’dir. 
18 sayısı 9’a kalansız bölündüğünden 576 
sayısı 9’a kalansız bölünebilir.

576  9
54   64
036
  36
000

Basamaklarındaki 
rakamların toplamı 
9’un katı olan 
sayılar 9 ile kalansız 
bölünebilir.

Dört basamaklı, 10’a tam bölünebilen ra-
kamları farklı en büyük sayıyı bulunuz.

18 · 12 · 31 işleminin sonucunun 10 ile bö-
lümünden kalan kaçtır?

Sıra Sizde - 9 Sıra Sizde - 10

3526 sayısının 9 ile bölümünden kalanın kaç 
olduğunu bulunuz.

6 5 dört basamaklı sayısı 9 ile kalansız 
bölünebilmektedir.  ve  ifadesinin alabi-
leceği değerler nelerdir?

Sıra Sizde - 7 Sıra Sizde - 8
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1.

2.

3.

4.

Dört basamaklı 34 1 sayısı 3 ile tam bö-
lünüp 9 ile tam bölünemediğine göre  
ile gösterilen sayının alabileceği değerle-
rin toplamı kaçtır?

A) 4      B) 7           C) 11        D) 14

Sayı 5 12 19 25

Çarpanları 1-5 1-2-3-6 1-19 1-5-25

Yukarıda bazı sayılar ve bu sayıların çar-
panları verilmiştir. Tabloya göre hangi sa-
yının çarpanı eksik verilmiştir?

A) 5      B)12          C)19         D) 25

56 2 dört basamaklı doğal sayısı 3 ile 
tam bölünebildiğine göre  yerine kaç 
farklı rakam yazılabilir?

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

112 196 201
252 310 400
426 504 527

Yukarıdaki tabloda verilen sayılardan 4 
ile kalansız bölünemeyenlerin toplamı 
kaçtır?

A) 1464    B) 1550     C) 1667    D) 1854

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere 
doğru ifadeleri yazınız.

• Bir doğal sayının böleni aynı zamanda o 
doğal sayının .................. olarak ifade edilir.

• Birler basamağındaki rakamı ........ veya 
........ olan sayılar 5 ile kalansız bölünebilir.

• Bir doğal sayı hem .................... ile hem 
de .................... ile kalansız bölünebiliyorsa 
6 ile kalansız bölünür.

Mustafa’nın bir miktar cevizi vardır. Ceviz-
lerin sayısının 50’den fazla ve 6 ile bölü-
nebilen iki basamaklı bir sayı olduğu bi-
liniyor. Buna göre Mustafa’nın cevizlerinin 
sayısının hangi doğal sayılar olabileceğini 
bulunuz.

Dört basamaklı 5 6  sayısı hem 3’e hem 
de 9’a kalansız bölünebildiğine göre  ve 

 yerine gelecek değerleri bulunuz.

Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki ku-
tucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

   4 ve 5 sayısı 20 sayısının bölenleridir.

   Tek doğal sayılar 2 ile kalansız bölünür.

   Bütün 3 basamaklı sayılar 3 ile kalansız 
bölünür.

   Son rakamı sıfır olan sayılar 5 ile kalansız 
bölünür.

5.

6.

7.

8.

Konu Degerlendirme

(

ÜNİTE 12. Bölüm 
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N
ot 1 ve kendisinden başka doğal sayı böleni olmayan 1’den büyük doğal sayılara asal sayı 

denir. En küçük asal sayı 2’dir.

Asal Sayılar

ÜNİTE 12. Bölüm 

Asal Sayı

Hazır mıyız?
Arkadaşınızın aklından tuttuğu sayının sadece 1’e ve kendisine bölünebilen tek basamaklı bir 
sayı olduğu bilindiğine göre bu sayının kaç olabileceğini düşününüz ve açıklayınız.

Alanı 6 birimkare olan 2 farklı dikdörtgen 
oluşturulur.
6 · 1 = 6 ve 3 · 2 = 6

6 br
3 br

2 br1 br

Alanı 5 birimkare olan tek dikdörtgen 
oluşturulur.
5 · 1 = 55 br

1 br

Alanı 7 birimkare olan tek dikdörtgen 
oluşturulur.
7 · 1 = 77 br

1 br

Alanı 8 birimkare olan 2 farklı dikdörtgen 
oluşturulur.
8 · 1 = 8 ve 4 · 2 = 8

8 br

1 br

4 br

2 br

5 ve 7 birimkare alanında dikdörtgenler tek sıra hâlinde düzenlendiğinde sadece bir dikdörtgen 
oluşturulabilir.

6 ve 8 birimkare alanında dikdörtgenler tek sıra hâlinde düzenlenebildiği gibi farklı boyutlarda 
dikdörtgenler de oluşturulabilir.

Buna göre 5 ve 7’nin 1 ve kendisinden başka böleni yoktur. Ancak  6 ve 8 sayılarının ise 1 ve 
kendisinden başka bölenleri de vardır. 

Birlikte Öğrenelim     

Sayılar kendilerini tam olarak bölen bir veya daha fazla çarpana ayrılabilir. Aşağıda 5, 6, 7 ve 
8 birimkare alanındaki dikdörtgenlerin kaç farklı şekilde oluşturulabileceğini inceleyelim.

36 sayısına en az kaç eklenirse elden edilen 
sayı asal bir sayı olur?

11, 12 ve 13 sayılarından hangilerinin asal 
sayı olduğunu belirleyiniz. 

Sıra Sizde - 1 Sıra Sizde - 2
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ÜNİTE 12. Bölüm 

Asal Sayılar 

1970’lerde RSA olarak bilinen üç matematik profesörü, birçok yöntem kullanılarak 
oluşturulan şifrelerin yanında asal sayıların kırılamayan şifreler oluşturmakta nasıl 
kullanılabileceğini de gösterdi. RSA yöntemi günümüzde çevrim içi bankacılık 
işlemlerinde ve alışveriş güvenliğini sağlamada kullanılmaktadır. 
İşin püf noktası çok büyük iki asal sayıyı seçip bunları birbiriyle çarpmaktır. Bu işlem çok 
uzun bir sayı oluşturur. Elde edilen sayı bir kredi kartı numarasıyla birleştirilebilir ve kart 
numarası gizli tutulabilir. Kredi kartı numarasına ulaşmanın tek yolu orijinal asal sayıları 
kullanmaktan geçer. Bilinen bütün asal sayıların kombinasyonunu bir bilgisayar ile deneyerek 
sonuca ulaşmak on yıllarca zaman alacaktır.

Teknolojinin Neresinde?    

4, 6, 8, 9 ve 10 sayıları Eratosthenes Kalbu-
ru’nda daha önceden boyanmıştır. Bu sayılar 
ve katlarının neden boyalı olduğunu yorum-
layınız.

Rakamları farklı iki basamaklı en küçük asal 
sayının en küçük asal sayıdan farkı kaçtır? 

Sıra Sizde - 3 Sıra Sizde - 4

Eratosthenes kalburu; matema-
tikçi, filozof, astrolog ve coğraf-
yacı olan Eratosthenes tarafın-
dan bulunmuştur. Asal sayıları 
kolay bir şekilde bulmaya ya-
rayan basit, zevkli ve kullanışlı 
bir yöntem olan Eratosthenes 
kalburunu nasıl kullanabileceği-
mizi yönergeler yardımıyla ince-
leyelim. 

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

 2 sayısı asal bir sayı olduğundan yuvarlak içerisine alalım. 2’nin tüm katlarını sarı renkli 
kalemle boyayalım. 

 3 sayısı asal bir sayı olduğundan yuvarlak içerisine alalım. 3’ün tüm katlarını da pembe renk-
li kalemle boyayalım. (Sarı renge boyanmış olan kutuları tekrar boyamayalım.)

 5 sayısı asal bir sayı olduğundan yuvarlak içerisine alalım. 5’in tüm katlarını mavi renkli ka-
lemle boyayalım. (Sarı ve pembe renge boyanmış olan kutuları tekrar boyamayalım.)

 7 sayısı asal bir sayı olduğundan yuvarlak içerisine alalım. 7’nin tüm katlarını turuncu renkli 
kalemle boyayalım. (Sarı, pembe ve mavi renge boyanmış olan kutuları tekrar boyamayalım.)
Üzeri boyanmayan ve yuvarlak içine alınan sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 
37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71 ,73, 79, 83, 89, 97’dir. Bu sayılar 100’e kadar olan asal 
sayılardır.

Birlikte Öğrenelim   
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120 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağa-
cı yöntemi ile gösteriniz.

45 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı 
yöntemi ile gösteriniz.

Sıra Sizde - 5 Sıra Sizde - 6

ÜNİTE 12. Bölüm 

450 sayısının asal çarpanlarını bölme algorit-
ması yöntemi ile bulunuz.

132 sayısının asal çarpanlarını bölme algo-
ritması yöntemi ile bulunuz.

Sıra Sizde - 7 Sıra Sizde - 8

Bir doğal sayının asal çarpanlarını farklı bir yöntem olan bölme algoritması (bölen listesi) 
yöntemi ile de bulabiliriz. 
Bir sayıyı asal çarpanlarına ayırmaya sayıyı tam bölen en küçük asal sayıdan (2, 3, 5, 7...) 
başlanır. Sonra diğer asal sayılar sıra ile denenerek sayının asal çarpanları elde edilir.

Bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırmak için bölme algoritmasını kullanabiliriz. 70 sayısının 
asal çarpanlarını bölme algoritması kullanarak belirleyelim.

70 2
35 5
  7 7
  1

70’in asal çarpanları 2, 5, 7’dir.

70 sayısının sağına çizgi çizelim ve çizginin sağına sayıyı bölen asal sayıları yazalım.

Çizginin solunda 1 sayısını elde 
edene kadar devam edelim. 

Birlikte Öğrenelim     

70 sayısını bölebilen en küçük 
asal sayı 2 olduğu için işleme 

2 ile başlayalım.

Bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırmak için çarpan ağacı yöntemini kullanabiliriz. 70 sayısı-
nın asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemini kullanarak belirleyelim.

70 sayısını 2 · 35 olarak göstere-
biliriz. Yani 2 ve 35 sayıları 70’in 
çarpanlarıdır. 

35 sayısının çarpanları 5 ve 7’dir.

2 sayısı asal sayı olduğu için sa-
dece 1 · 2 olarak yazabiliriz ancak 
tüm sayılar kendisi ve 1’in çarpımı 
olarak yazıldığı için  bu yazılmaz.

Daire içerisinde gösterilen ve asal 
olan 2, 5, 7 sayıları 70’in asal çar-
panlarıdır.

70

x

x

352

5 7

Birlikte Öğrenelim     
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5. 

6. 

   

7.  

8.

1. 

2. 

   

3.  

  

4.

Yanda A sayısının asal 
çarpanlarına ayrılmış 
hâli verilmiştir. Buna 
göre A, B ve C sayıla-
rını bulunuz.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerle-
re uygun ifadeleri yazınız.

• ………… en küçük asal sayıdır.

• Sadece 1’e ve kendisine kalansız bölüne-
bilen sayılara …………….. denir.

• 28 sayısının asal çarpanları …………….. 
ve ……………. sayılarıdır. 

a) A, B ve C sayılarını bulunuz.

b) K, L ve M sayılarını bulunuz.

Aşağıdaki doğal sayılar ile asal çarpanla-
rını eşleştiriniz.

Sayılar         Asal Çarpanlar 

18

30

40

51

3, 17

2, 3

2, 5

2, 3, 5

3, 5

A

2 20

B C

2 5

x

x

x

60
30
15
5
1

A
A
B
C

126
K
L

M
1

2
3
3
7

Yanda 60 ve 126 sayı-
larının asal çarpanlarına 
ayrılmış hâli gösterilmiş-
tir. Buna göre:

Aşağıdaki ifadeler doğru ise  başındaki ku-
tucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  Beş tane tek basamaklı asal sayı vardır.

  1 asal sayı değildir.

  İki basamaklı en büyük asal sayı 97’dir.

1  iki basamaklı sayısı asal sayı olduğuna 
göre  yerine gelecek rakamların toplamı 
kaçtır?

A) 11      B) 13         C) 19      D) 20   

   1, 3, 9, 13, 51, 41, 43, 54, 75 

Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi asal 
sayı değildir?

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

  

21 sayısı iki asal sayının toplamı olarak kaç 
farklı şekilde yazılabilir?

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

Konu Degerlendirme

(

ÜNİTE 12. Bölüm
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Ortak Bölen
Ortak Kat

İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları

ÜNİTE 12. Bölüm

Ağırlıkları 72 ve 64 kilogram olan çuvallar-
daki nohutlar eşit ağırlıklı paketlere konu-
lacaktır. Buna göre bir paketteki nohutun 
ağırlığının kaç kilogram olabileceğini bulu-
nuz.

48 ve 72 sayılarının ortak bölenlerini bulu-
nuz.

Sıra Sizde - 1 Sıra Sizde - 2

Hazır mıyız?
8 adet defter ve 12 adet kalem kendi aralarında gruplara ayrıla-
rak çocuklara dağıtılacaktır. Her bir çocukta eşit sayıda defter ve 
eşit sayıda kalem olacak şekilde kaç farklı paylaşım yapılabilece-
ğini düşününüz ve açıklayınız.

Birlikte Öğrenelim     

Ezgi, marketten aldığı bidon içindeki 10 litre zeytinyağı ve 6 litre ayçiçeği yağını karıştırmadan 
özdeş şişelere doldurmak istiyor. Ezgi’nin şişeleri kaç farklı şekilde doldurabileceğini inceleyelim.

Zeytinyağını ve ayçiçeği yağını özdeş şişelere doldurmak için öncelikle 10 ve 6’nın bölenlerini 
bulalım. 
10’un bölenleri: 1, 2, 5, 10   
6’nın bölenleri: 1, 2, 3, 6
10 ve 6’nın ortak bölenleri: 1 ve 2

6 litre yağı 1 litrelik şişelere doldurabilir.

10lt

6L
1L 1L1L1L 1L1L

10L
1L 1L1L 1L 1L1L 1L1L 1L 1L 10lt

6L

2L 2L2L

10L

2L 2L2L 2L 2L

10 litre yağı 1 litrelik şişelere doldurabilir. 10 litre yağı 2 litrelik şişelere doldurabilir.

6 litre yağı 2 litrelik şişelere doldurabilir.

1. durum 2. durum

Buna göre 10 litrelik zeytinyağı ve 6 litrelik ayçiçeği yağı 1 veya 2 litrelik şişelere doldurulabilir.
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Ali’nin 20 misketi, Can’ın 15 misketi vardır. 
Ceren’in ise Ali ve Can’ın misket sayılarının 
katı olan bir sayı kadar misketi vardır. Buna 
göre Ceren’in misket sayısı kaç olabilir?

5 ve 9 sayılarının iki basamaklı ortak katla-
rını bulunuz.

Sıra Sizde - 3 Sıra Sizde - 4

6 ve 9 sayılarının iki basamaklı ortak katla-
rını bulunuz.

Bir kasadaki armutların sayısı 40 ile 60 ara-
sındadır. Bu armutlar dörderli ve yedişerli 
olarak gruplara ayrılabildiğine göre kasa-
daki armut sayısı kaçtır?

Sıra Sizde - 5 Sıra Sizde - 6

6 ve 8 sayılarının katlarını bulalım ve ortak olanlarını belirleyelim.

Birlikte Öğrenelim     

6’nın katları: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 ...
8’in katları: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 ...
6 ve 8’in ortak katları: 24, 48, 72 ...

Birlikte Öğrenelim     

Birinci asansör ile çıkılabilen katlar:
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
İkinci asansör ile çıkılabilen katlar:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Üçüncü asansör ile çıkılabilen katlar:
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Üç asansörle de çıkılan ortak katlar 6, 12, 18, 24 ve 30’dur. Buna göre Efe 6, 12, 18, 24, ve 30. 
katlardan birinde kaldığında üç asansörü de kullanabilir.

Efe, tatilini geçirmek üzere 30 katlı bir otele gitmiş ve resepsiyon görevlisi tarafından 
bilgilendirilmiştir. Resepsiyon görevlisi, misafirlere kolaylık sağlamak için 3 farklı özellikte 
asansörün olduğunu söylemiştir. Katlara çıkış ve iniş düzeni farklı olan bu asansörlerden birincisi 
her kata, ikincisi sadece 2’nin katı olan katlara, üçüncü asansör ise sadece 3’ün katı olan 
katlara çıkıp inebilmektedir. 
Efe’nin hangi katta kalmayı seçerse üç asansörü de kullanabileceğini inceleyelim. 
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80 santimetre

65 santimetre

Yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen bi-
çimindeki çim alan, eş kareler şeklinde 
bölgelere ayrılmak isteniyor. Buna göre eş 
şekildeki her bir parçanın kenar uzunlu-
ğunun kaç metre olabileceğini bulunuz.

Taner, yukarıda verilen iki odun parçasını 
eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde 
parçalara ayırmayı düşünüyor. Parçaların 
kaç santimetre olabileceğini bulunuz.

Aynı hastanede çalışan doktorlardan 
Mehmet Bey 6 günde bir, Sinem Hanım 10 
günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki dok-
tor aynı gün nöbet tuttuktan kaç ay sonra 
tekrar birlikte nöbet tutar? (1 ay=30 gün)

Selin, aklından tuttuğu sayının 4 ve 3’e 
kalansız bölündüğünü söylüyor. Selin’in 
aklından tuttuğu sayı 30 ile 70 arasında 
olduğuna göre bu sayının kaç olabilece-
ğini bulunuz. 

1.

2.

3.

4.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 20 ve 30 sayılarının ortak bölenleri 
    1, 2 ve 5’tir.

B) 12 ve 18 sayılarının ortak bölenleri 
    1, 2 ve 3’tür.

C) 27 ve 42 sayılarının ortak bölenleri 
    1 ve 3’tür.

D) 16 ve 48 sayılarının ortak bölenleri 
    1, 2 ve 4’tür. 

Aşağıdaki sayı ikililerinden hangisinin or-
tak bölen sayısı en çoktur?

A) 9 ve 12

B) 30 ve 40

C) 45 ve 65

D) 25 ve 75

Çiçek dükkânı olan Gül Hanım, sardun-
yalarını altışarlı ve sekizerli grupladığın-
da hiç sardunya artmıyor. Gül Hanım’ın 
dükkânında 300’den fazla sardunya ol-
duğu bilindiğine göre en az kaç sardun-
ya vardır?

A) 312      B) 336       C) 348      D) 360

Bir yarış pistinde iki araç başlangıç çiz-
gisinden aynı anda ve aynı yöne doğru 
harekete başlamıştır. Birinci araç başlan-
gıç noktasına 18 dakikada, ikinci araç ise 
başlangıç noktasına 24 dakikada geldi-
ğine göre bu araçlar ilk kez kaç dakika 
sonra başlangıç noktasında tekrar yan 
yana gelir?

A) 36        B) 54         C) 72        D) 96

5.

6.

7.

8.

Konu Degerlendirme

(

ÜNİTE 12. Bölüm 

91 metre

39 metre
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Kümeler

3. Bölüm: Kümeler
Küme

Eleman-Eleman Sayısı
Birleşim-Kesişim

Boş Küme

N
ot

Nesnelerin iyi tanımlanmış topluluğuna küme denir. 

Hazır mıyız?
Evimizde, okulumuzda ya da çevremizde neleri grupluyoruz? Ayakkabılarımızı, kıyafetlerimizi 
yazlık ve kışlık şeklinde gruplamanın hayatımızı kolaylaştırdığını söyleyebilir miyiz? 
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Birlikte Öğrenelim     

Zeynep’in odasındaki eşyaları nasıl grupladığını ve düzenlediğini inceleyelim.

Zeynep; odasındaki oyuncaklarını kutulara tahta ve plastik, kitaplarını ayrı raflara ders kitapla-
rı ve hikâye kitapları, çalışma masasındaki kalemleri kuru kalem ve tükenmez kalem şeklinde 
gruplamıştır.

Oyuncakların kutuların içine tahta ve plastik olarak gruplanması matematikte kümeyle ifade 
edilir. Kutunun içindeki her bir oyuncak da bu kümenin birer elemanıdır.

Çantanızdaki eşyalar bir küme ise elemanla-
rını belirtiniz.

Sınıfınız bir küme ise elemanlarını belirtiniz.
Sıra Sizde - 1 Sıra Sizde - 2
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ÜNİTE 12. Bölüm 
N

ot Kümeler isimlendirilirken büyük harfler kullanılır. 
!  sembolü bir kümeye ait olma anlamını, !  sembolü bir kümeye ait olmama anlamını 
ifade eder. 

Örnek: a, D kümesinin elemanı ise a !  D biçiminde gösterilir.
             , D kümesinin elemanı değilse  !  D biçiminde gösterilir.

N
ot Kümedeki elemanların sayısı s(A) sembolü ile gösterilir.  

Elemanı olmayan kümeye boş küme adı verilir. Boş küme, Q  ve {  } sembolleri ile gösterilir.
A bir boş küme ise s(A) = 0’dır.

Yazlık kıyafetlerden oluşan kümeye bir isim 
veriniz. Kümenin elemanlarını sembolle gös-
teriniz.

Kışlık kıyafetlerden oluşan kümeye bir isim 
veriniz. Kümenin elemanlarını sembolle gös-
teriniz.  

Sıra Sizde - 1 Sıra Sizde - 2

Birlikte Öğrenelim     

Kutunun içerisindeki nesnelerin oluşturduğu kümeyi isimlendirelim ve kü-
menin eleman sayısını bulalım.   

Kutunun içerisindeki nesnelerin oluşturduğu kümeyi A ile isimlendirelim.
A kümesinin elemanı sayısı 0’dır. O hâlde A kümesi boş kümedir. 

Yandaki akvaryumun içerisindeki 
nesnelerin oluşturduğu kümeyi 
isimlendiriniz ve kümenin eleman 
sayısını bulunuz.

Yandaki akvaryumda bulunan ba-
lıkların oluşturduğu  kümeyi isim-
lendiriniz ve bu kümenin  kaç ele-
manlı olduğunu bulunuz. 

Sıra Sizde - 3 Sıra Sizde - 4

Birlikte Öğrenelim     

Yandaki kalem kutusuna ait olan ve olmayan nesnelerin neler ol-
duğunu inceleyelim.

Kalem kutusundaki nesnelerin oluşturduğu küme K ile gösterilirse

                     !!

Kalem, K kümesinin elemanıdır.    Makas, K kümesinin elemanı değildir.

K K
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ÜNİTE 13. Bölüm

N
ot Küme parantezi “{}” sembolü ile gösterilir. Küme içinde aynı eleman bir kere yazılır.

Örnek: “matematik” kelimesini oluşturan harflerin kümesi liste yöntemi ile M = {m,a,t,e,i,k}  
şeklinde gösterilir.

E = {E ile başlayan aylar} 
Ortak özellik yöntemiyle verilen E kümesini 
liste yöntemiyle yazınız.

H = {cumartesi, pazar} 
Liste yöntemiyle verilen H kümesini ortak 
özellik yöntemi ile yazınız.

Sıra Sizde - 5 Sıra Sizde - 6

Venn şeması yöntemi ile gösterelim. 

Liste yöntemi ile gösterelim. 

Ortak özellik yöntemi ile gösterelim.

Kümelerin farklı gösterim yöntemleri vardır. Bunlar venn şeması yöntemi,  liste yöntemi ve ortak 
özellik yöntemi olmak üzere 3 tanedir. Aşağıda verilen çalgıları farklı gösterim yöntemleri ile 
inceleyelim.

V = {davul, perküsyon, bateri, ksilofon, trampet}
T = {viyolonsel, elektrogitar, ut, cümbüş, arp}

Birlikte Öğrenelim     

Elemanlar kapalı bir eğri içine alınarak ve her eleman bir nokta ile belirtilerek aşağıdaki gibi 
gösterilebilir.

Kümeyi oluşturan elemanlar küme parantezi içinde virgüllerle ayrılarak gösterilebilir. 

Kümeyi oluşturan elemanların ortak özelliği varsa ve ortak özellikler bu kümeyi belirtmek için 
yeterli ise, küme elemanlarının ortak özelliği küme parantezi içine yazılır.

V = {Vurmalı çalgılar}                  T = {Telli çalgılar}

V
T
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Birlikte Öğrenelim     

Kartlarda Bulunan Tüm Hayvanlar

N
ot İki veya daha çok kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir ve 

“ ,” sembolüyle gösterilir.
İki veya daha çok kümenin tüm elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir ve  
“, ” sembolüyle gösterilir.

ÜNİTE 13. Bölüm

Tek basamaklı asal sayılardan oluşan A kü-
mesi ile tek basamaklı çift sayılardan oluşan 
Ç kümesinin birlikte oluşturduğu kümenin 
elemanlarını sembolle gösteriniz.

Sıra Sizde - 7 Sıra Sizde - 8
Tek basamaklı asal sayılardan oluşan A kü-
mesi ile tek basamaklı çift sayılardan olu-
şan Ç kümesinin ortak elemanlarını sem-
bolle gösteriniz.

Aylin’in elinde hayvanları tanıtan dokuz adet oyun kartı vardır. Aylin, elindeki kartları deniz ve 
karada yaşayan hayvanlar olarak gruplandırmak istiyor. Denizde yaşayan hayvanlar kümesini 
“D”, karada yaşan hayvanlar kümesini “K” harfleriyle isimlendiriyor. Aylin’in hayvanları nasıl 
gruplayabileceğini inceleyelim.

Timsah kartı aynı anda iki kümenin özelliğini taşımaktadır.

D K
??

D +  K

D ,  K

Sadece
Deniz Hayvanları

Sadece
Kara Hayvanları

Hem Deniz Hem Kara Hayvanı

KD
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Aşağıdaki boşluklara  “! ”  veya “ ! ” sem-
bollerinden uygun olanını yazınız.

T={15’ten büyük 25’ten küçük tek sayılar}
15 …. T              19 …. T           23 …. T
17 …. T              22 …. T           25 …. T
        

İ = {İsminizi oluşturan harfler} 
Ortak özellik yöntemiyle verilen İ küme-
sini liste yöntemi ve venn şeması yöntemi 
ile gösteriniz.

      S         E
  Yumurta   Un
  Şeker    Yağ
  Süt    Kıyma
  Çikolata   Makarna
  Un    Süt
Yukarıda Selcen ve Ezgi’nin alışveriş listesi  
sırasıyla S ve E kümeleri ile gösterilmiş-
tir. Buna göre S E+  kümesinin elemanını 
veya elemanlarını bulunuz. 

Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki ku-
tucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Konu Degerlendirme

(

ÜNİTE 13. Bölüm 

Aşağıda ortak özellik yöntemi ile verilen kü-
melerin hangisinin eleman sayısı en azdır?

A) A = {Alfabemizdeki harfler}
B) Ü = {Ülkemizdeki coğrafi bölgeler} 
C) H = {H harfi ile başlayan aylar}
D) S = {“Sivas” kelimesini oluşturan harfler}

A={Asal sayı olan rakamlar}
B={Tek sayı olan rakamlar}
C={Çift sayı olan rakamlar}
Verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?

A) s(A+B) = 3     B) s(A+C) = 2   

C) s(B+C) = 0  D) s(A) = 4

K={a, ı, o, u}             İ={e, i, ö, ü}
K, İ kümesinin elemanları aşağıdakilerden 
hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) { } 
 
B) {Sesli harfler}

C) {Sessiz harfler}

D) {Alfabemizdeki harfler}

Şekilde İ ve Ö kümeleri verilmiştir. Buna 
göre  hangisinin elemanıdır?
     
                                  
  I. İ Ö,         İ      
  II. İ+Ö
  III. İ
  IV. Ö
        Ö
 
   
A) Yalnız I.           B) I ve III. 
 
C) I, II ve IV.            D) I, II, III ve IV.   

H = {Haftanın P ile başlayan günleri} 
H = Q

D = {5 ile 6 arasındaki doğal sayılar}     
D = Q

İ = {İç Anadolu Bölgesi’nde denize kıyısı 
olan iller}  İ =Q

C = {2023 sayısını oluşturan çift rakam-
lar}  C = Q



48

3  = 81 olduğuna göre   kaçtır?

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

 11 + 33 - 110

        3
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-
dir?
 
A) 7          B) 8           C) 9          D) 10

53 ÷ (32 + 42) + 15 işleminin sonucu kaçtır?

A) 15        B) 20         C) 25        D) 30

  

 ·   = 180
 ·  = 240

Olduğuna göre  · (  - ) işleminin sonu-
cu kaçtır?

A) 30      B) 60         C) 90        D) 120

Semra’nın her gün çözdüğü soru sayısı 
6’nın katıdır. Buna göre Semra’nın çözdü-
ğü soru sayısı aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?

A) 120      B) 115       C) 110      D) 100 

A) 23      B) 42         C) 46      D) 63

Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan sayı aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) 12      B) 20         C) 45      D) 60

Bir kırtasiyede 5 kalem alana 1 kalem he-
diye edilmektedir. Hediye edilen kalemler-
le birlikte 98 kalem alan bir kişinin aldığı 
kalemlerden kaç tanesi hediyedir?

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

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 5 2
11 9 17
3 23 7
21 10 14

Yandaki tabloda verilen 
sayılardan en küçük ve 
en büyük asal sayıların 
çarpımı kaçtır?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ÜNİTE 1
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I. Asal sayılardır.
II. Ortak bölenleri 1’dir.
III. Tek sayılardır.
IV. 3’e tam bölünürler.

13 ve 23 sayıları için yukarıdaki ifadeler-
den hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.   

B) I ve III.

C) I, II ve III.  

D) I, II, III ve IV.

4 basamaklı 25 1 sayısının 3 ile kalansız 
bölünebilmesi için  yerine gelebilecek 
rakamlar kümesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) {1,4}  B) {3,6}

C) {1,4,7}  D) {3,6,9}

9’a bölünebilen bütün sayılar aynı zamanda 
...... ile bölünür. 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluk aşağı-
dakilerden hangisi ile doldurulursa yanlış 
olur?

A) 1          B) 3           C) 9          D) 18

O = {2,3,5} 
Yukarıdaki O kümesinin elemanları, veri-
len sayı çiftlerinden hangisinin ortak bö-
lenidir?

A) 90 ve 150   B) 45 ve 75 

C) 10 ve 30   D) 10 ve 15

60 sayısının asal çarpanları B kümesini, 70 
sayısının asal çarpanları C kümesini oluştur-
maktadır. 
Verilen bu bilgilere göre B ve C kümeleri ile 
ilgili 13, 14 ve 15. soruları cevaplayınız.

B kümesinin elemanları liste yöntemi ile aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) , , , , , , , , ,1 2 3 5 6 10 12 20 30 60" ,

B) , , ,1 2 3 5" ,

C) , , ,2 2 3 5" ,

D) , ,2 3 5" ,

C kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) s(C) = 3  B) 2!C
   
C) 3!C  D) 7!C

B C+  kümesinin elemanları hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

A) { }   B)  {2,5}

C) {2}   D) {2,3,5,7}

K = {“KIRŞEHİR” kelimesini oluşturan harfler}
K kümesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) R!K  B) S ! K

C) s(K) = 7  D) s(K) = {7}

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ÜNİTE 1
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Sevgili öğrenciler, bu form 1. ünitede yer alan konularda öğrendiklerinizi kontrol edebilmeniz için 
hazırlanmıştır. Formda yer alan ifadeleri okuyunuz ve size en uygun seçeneği X ile işaretleyiniz. 
Verdiğiniz cevaplara göre toplam puanınızı değerlendiriniz ve yapmanız gerekenleri planlayınız.

18 - 26 puan aralığı: Geçmiş konulara ait eksiklikler giderilmeli.
27 - 35 puan aralığı: Yetersizliklerin nedenleri belirlenmeli, alıştırmalara ağırlık verilmeli.
36 - 44 puan aralığı: Bazı konularla ilgili ek çalışma yaparak eksiklikler giderilmeli.
45 - 54 puan aralığı: Planlı ve düzenli çalışmaya devam edilmeli.

Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum - 1

Doğal Sayılarla İşlemler, Çarpanlar ve Katlar, Kümeler Evet
(3)

Kısmen 
(2)

Hayır 
(1)

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü olarak ifade edebili-
rim.
Bir üslü ifadenin değerini bulabilirim.

İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarda dört işlem yapabilirim.

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma özelliğini işlemlerde 
uygulayabilirim.
Doğal sayılarda dağılma özelliğini işlemlerde uygulayabilirim.

Doğal sayılarda dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözebilirim.

Doğal sayılarda dört işlem yapmayı gerektiren problemleri kurabilirim.

Doğal sayılarla işlemler konusunda öğrendiklerimi günlük yaşantımda 
kullanabilirim.
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirleyebilirim.

Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a ka-
lansız bölünüp bölünemediğini belirleyebilirim.
Asal sayıları özellikleriyle belirleyebilirim.

Doğal sayıları asal çarpanlarına ayırabilirim.

İki doğal sayının ortak katlarını ve ortak bölenlerini belirleyebilirim.

Çarpanlar ve katlar konusunda öğrendiklerimi günlük yaşantımda 
kullanabilirim.
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlamlandırabilirim.

Kümeleri farklı gösterim yöntemleriyle gösterebilirim.

Kümelerde kesişim ve birleşim işlemini gösterebilirim.

Kümeler konusunda öğrendiklerimi günlük yaşantımda kullanabilirim.

Toplam Puanım



HAYAT KURTARAN

Diğer rakamlardan çok sonra 
bulunan tek başına hiçbir şey 
ifade etmeyen ancak gizem-
li ve derin anlamları bulunan 
sıfır, sayılar dünyasının kah-
ramanı olarak görülür. 

Matematik dünyasında sayı-
ların başlangıç noktası olan 
sıfır yaklaşık 1400 yıl önce 
Hindistan’da keşfedilmiş ve 
bu keşif insan soyunun en bü-
yük başarılarından biri olarak 
kabul edilmiştir. Yeni ufuk-
ların açılmasında çok büyük 
yeri olan bu sayıyı bazı me-
deniyetler sadece yer tutu-
cu olarak görmüştür. Ancak 
Hindistanlı matematikçiler, 
sıfırı anlamlı bir sayıya dö-

nüştürerek matematiğin çeh-
resini değiştirmiştir. Sıfır, 
herhangi bir şeyden hiçliğe 
giden sembol olarak  mate-
matik dünyasına yerleşmiştir.

Sıfırı rakamların içine kattı-
ğımızda neleri değiştirdiğini 
düşündünüz mü?

3 ve 7 rakamları 3, 7, 37 ya 
da 73 sayılarını yazmak için 
kullanılabilir. Oysaki sadece 
0’ı bu rakamların içine katmak 
30, 70, 307, 703, 370 ve 730 
sayılarını yazabilmemize ola-
nak sağlar. Önemli olan 0 ’ın 
konumu ve kaç tane kullanıldı-
ğıdır.

Eğer ayak parmaklarımızı 
saymak istersek 1’den 9’a 
kadar olan rakamlar işin ço-
ğunluğunu yapmamızı sağlar. 
Sonuncu yani 10. parmağı 
saymak için iki rakama ihti-
yacımız vardır: 1 ve ardından 
0. Onuncu parmaktaki 1, ar-
tık bir parmağı temsil etmez, 
sağındaki sıfır ile birlikte on 
parmaklık bir grup anlamına 
gelmektedir. 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

SIFIR

Fibonacci
dizisi
Doğanın kanunlarını matema-
tiksel bir şekilde açıklamaya 
çalışan, matematiğin sınır-
larını Avrupa’ya tanıtan, en 
meşhur dizilerden bir tane-
sine adını veren ünlü mate-
matikçi Fibonacci’dir. Kendi 
adını verdiği Fibonacci dizi-
sinin ilk iki terimi 1 ve 1’den 
oluşmaktadır. 
1-1-2-3-5-8-13-21-34-...

Dizinin kuralı şöyledir: Önce-
ki iki terimi toplayarak yeni 
terim oluşturun ve bu şekilde 
sayıların hızlıca arttığını gö-
receksiniz. 

Ayçiçeğinin merkezinden dı-
şarıya doğru sağdan sola ve 

soldan sağa doğru taneler sa-
yıldığında çıkan sayılar 
Fibonacci dizisinin ardışık 
terimleridir.

Çam kozalağındaki taneler 
kozalağın altındaki sabit bir 
noktadan kozalağın tepesin-
deki başka bir sabit nokta-
ya doğru spiraller (eğriler) 
oluşturarak çıkarlar. İşte bu 
taneler soldan sağa ve sağ-
dan sola sayıldığında çıkan 
sayılar, Fibonacci dizisinin 
ardışık terimleridir.

Fibonacci dizisinin her yerde 
olduğunu biliyor muydunuz?

11
23

5
8

13

21

51



SAYI ARAMA

İÇERİDEKİ SAYILAR

Verilen soruların cevapları tabloda saklıdır. Cevapları bulduğunuzda 
yanda gösterildiği gibi etrafını çiziniz. 

0 4 1 6 5 0 7 2

2 7 0 9 9 9 1 5

1 9 2 6 3 0 9 4

4 5 0 9 0 1 6 8

4 6 1 2 5 0 7 1

7 0 7 1 9 8 8 2

9 3 4 0 3 1 6 3

7 7 6 0 4 9 8 1

7 3 9 2 0

4 8 0 8 1

0 2 5 3 7

4 6 3 8 7

8 1 5 0 9

1. Hem çemberin hem 
dikdörtgenin içinde yer 
alan ancak üçgenin dı-
şında kalan sayı hangi-
sidir? .........................
2. Hem üçgenin hem 
çemberin içinde yer alan 
ancak dikdörtgenin dı-
şında kalan sayılar han-
gileridir? .........................
3. Üçgenin içinde olup 
başka hiçbir şeklin içinde 
olmayan sayılar hangile-
ridir? .........................
4. Hangi sayı her üç şek-
lin de içindedir? .........................

3 4

8
9

5 6 7

2
1

SORULAR

24 - 4 + 3 · 12 = ?

3 · (25 - 19) · 44 ÷ 26 = ?

11 · (10 + 5) = ?

(25 - 23) · 6 = ?

(32 · 6) + (25 - 32) = ?

(43 - 7 · 2) · 42 ÷ 22 = ?

MATEMATİK OYUNLARI
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