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ÇARPANLAR VE KATLAR

POZITIF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI

 ? Her pozitif tam sayı en az iki doğal sayının çarpımı ola-
rak yazılır. Bu doğal sayılardan her birine o sayının çar-
panı (böleni) denir.

Örnek

20 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım.

20·1= 20

10·2 = 20

5·4 = 20 olup 20’nin pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 4, 5, 
10, 20’dir.

Yani 20 sayısını tam bölen sayılardır.
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Bir tam sayının pozitif tam sayı çarpanları, küçükten büyüğe 
doğru sırasıyla yazıldığında sayıların baştan sondan çarpımı 
sayıyı vermelidir.

Bu kuraldan yararlanarak verilmeyen çapranları bulu-
nuz.

a. 1, 2, 3, A, B, 6, 10, 12, 15, C, D, E

A = ....... B = ....... C = .......

D = ....... E = .......
b. A, 3, B, 15, C, 75

A = ....... B = ....... C = .......
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Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını 
bir doğru ucundaki iki sayının çarpımı sayıyı verecek 
şekilde yazınız.

24a. 54b.

80c.

90e.

125d.
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Fubuki oyunu satır ve sütundaki sayıların çarpımı ile oluştu-
rulan bir bulmacadır.
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90

77 60

Şekilde verilen bulmacanın her satır ve sütununda yazan sa-
yıların çarpanları boşluklara uygun şekilde yerleştirilecektir. 

Buna göre bulmaca tamamlandığında,

a. 1. sütundaki sayıların toplamı kaçtır?

b. 2. satırdaki sayıların toplamı kaçtır?

c. Verilen tüm sayılar uygun şekilde yerleştirildiğinde 
açıkta kalan sayıların çarpımı kaçtır?

Ö R N E K

Şifre
A5  3B  9C

Özgür’ün bilgisayar şifresi A5, 3B ve 9C iki basamaklı sa-
yılarının sırayla yan yana yazılması ile oluşturulmuştur.

• A5 sayısının çarpanlarından biri 3’tür.
• 3B sayısının çarpanlarından biri 4’tür.
• 9C sayısının çarpanlarından biri 6’dır.
Buna göre, Özgür’ün şifresini oluşturan altı basamaklı 
A53B9C sayısının en büyük tam sayı değeri kaçtır?

Cevap: 953696

PP RR AA
TT

KKII

Aşağıda alanları verilen dikdörtgenlerin kenar uzunluk-
ları tam sayı olduğuna göre, çevrelerinin alabileceği de-
ğerleri yazınız.
a. b.

c. d.

15 cm2 36 cm2

50 cm2 100 cm2
35 cm2

20 cm2

14 cm2

8 cm2

Ö R N E K

84 72 52 180 91

Şekilde bir oyun parkında balonlarla hazırlanmış atış poli-
gonu verilmiştir. Bu poligonda atış yapan bir kişi her atışı 
için vurduğu balonun üzerinde yazan sayının pozitif çar-
pan sayısı kadar puan alacaktır.

a) Bir atış için poligondan alınacak en yüksek puan 
kaçtır?

b) Bir atış için poligondan alınacak en düşük puan 
kaçtır?

Cevap:  a) 18    b) 4
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EBOB - EKOK

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB)
 ? İki veya daha  fazla sayının ortak bölenlerinin en büyü-

ğüne en büyük ortak bölen denir. 

 ? A ve B sayılarının en büyük ortak böleni EBOB(A, B) ya 
da (A, B)EBOB ile gösterilir.

Örnek
12 ve 30 sayılarının en büyük ortak bölenini bulalım.

12’nin bölenleri 30’un bölenleri
1
2
3
4
6

1
2
3
5
6
15

12 ve 30’un ortak bölenleri 1, 2, 3 ve 6 olup ortak bölenlerin 
en büyüğü 6 bulunur.

Asal çarpan algoritması ile EBOB bulunurken sayıların ortak 
olan asal bölenleri işaretlenir. İşaretlenen sayıların çarpımı 
EBOB’a eşittir.

12
6
3
1

30
15
15
5
1

2
2
3
5

    EBOB (12, 30) = 2·3 = 6 olur.
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Aşağıda verilen sayıların EBOB’unu bulunuz.

a. 48 90   b.   120 72

     EBOB (48, 90) = .............        EBOB (120, 72) = .............
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Aşağıda kenar uzunlukları verilen bahçelerin kenarlarına, kö-
şelere de gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaçlar dikilecektir. 

Ağaç sayısının en az olması için bahçelerdeki iki ağaç 
arası mesafe kaç m olmalıdır? 

105 m

a. b.

c. d.

144 m
54

 m

24 m

36
 m

120 m

36 m

45
 m

48
 m
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Aşağıda verilen sayı bulmacasında turuncu boyalı karelere 
1’den 9’a kadar (1 ve 9 dahil) olan doğal sayılar yazılacaktır.

Satır ve sütun başlarında yazan sayılar bulunduğu sa-
tırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımına eşit olacak 
şekilde bulmacayı doldurunuz.

70

108

48
9 8 40 126
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Aşağıda asal çarpanlara ayrılmış hâli verilen sayıların 
EBOB’unu bulunuz.

a. A
C
D
F
F
H
1

B
B
E
G
1

2
3
5
5
7
7

  b.   A
C
C
G
I
I
1

B
D
E
F
H
1

3
3
5
7
11
13

     EBOB (A, B) = .............          EBOB (A, B) = .............
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180 cm
240 cm

20
0 

cm

30
0 

cm

150 cm
120 cm

Şekil-1 Şekil-2

yü
ks

ek
lik

yü
ks

ek
lik

boy boyen en

Bir inşaat firması küp şeklindeki yalıtım malzemelerini koli-
lemek için iki farklı koli kullanmaktadır. 

Küp şeklindeki yalıtım malzemesi üst üste gelmeyecek 
ve aralarda boşluk kalmayacak şekilde ölçüleri verilen 
kolilere

a. Malzemeler, kolilerin enine bir sıra olacak şekilde tam 
yerleştirilebildiğine göre malzemenin bir ayrıt uzunluğu 
en fazla kaç santimetredir?

b. Malzemeler, kolilerin boyuna bir sıra olacak şekilde 
tam yerleştirilebildiğine göre kolilerin bir ayrıtı en fazla 
kaç santimetredir?

c. Malzemeler, Şekil-2’deki kolinin hem enine hem yük-
sekliğine birer sıra olacak şekilde tam yerleştirilebildi-
ğine göre, kolinin bir ayrıt uzunluğu en fazla kaç san-
timetredir?
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1. torba 2. torba 3. torba

Damla 10’dan 100’e kadar (10 ve 100 dahil) olan sayıları 
kartlara yazıyor. Daha sonra EBOB’u 6 olan sayı ikililerini 
zımbalayarak 1. torbaya, 35 olanları 2. torbaya, 11 olanları 
3. torbaya atıyor.

Buna göre,

a. 1. torbadan seçilen bir sayı ikilisinin toplamı en çok 
kaçtır?

b. 2. torbadan toplamı en az olacak şekilde seçilen bir 
sayı ikilisinin toplamı, 3. torbadan toplamı en az ola-
cak şekilde seçilen bir sayı ikilisinin toplamından kaç 
fazladır?

PP RR AA
TT

KKII

32
5 

cm

47
5 

cm

1. merdiven 2. merdiven

Şekilde verilen 1 ve 2 numaralı merdivenler eş yüksek-
likteki basamaklardan oluştuğuna göre,

a. Basamak yüksekliği en fazla kaç santimetredir?

b. 1. merdivenin basamak sayısı ile 2. merdivenin basa-
mak sayısı toplamı en az kaçtır?
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ÜSLÜ SAYILAR - I

TAM SAYILARIN POZITIF TAM SAYI KUVVETLERI

 ? a ≠ 0 ve n ! N olmak üzere,

 a · a · a · a · .... · a = an dir.
     144424443

    n tane

Örnek

24 = 2 · 2 · 2 · 2 = 16 olur.

(–4)3 = (–4) · (–4) · (–4) = –64 olur.
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Aşağıda verilen çarpımları üslü ifade olarak yazınız.

a. (–5) · (–5) · (–5) = 

b. 3 · 3 · 3 = 

c. x · x · x · x · x · x · x = 

d. (–a) · (–a) · (–a) · (–a) · (–a) = 

NOT

Pozitif bir tam sayının tüm kuvvetleri pozitiftir. Ne-
gatif bir tam sayının çift kuvvetleri pozitif, tek kuv-
vetleri ise negatif olur.

TAM SAYILARIN NEGATIF TAM SAYI KUVVETLERI

 ? a  ≠ 0 ve n ! N  olmak üzere,

 a
a
1n

n
– = c m  dir.

Örnek

7
7
11

1
– = c m  dir.    

3
2

2
32 2–

=c cm m  dir.
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Aşağıda verilen üslü ifadeleri gösterimleri ile eşleştiri-
niz.

a. 3–2 • 
2
1 7
c m

b. (–3)–4 • 
2
5 3
-c m

c. 2–7 • 
3
1 2
c m

d. 
5
2 3–
-c m • 

3
1 4
c m

NOT Sıfırdan farklı her tam sayının sıfırıncı kuvveti 1’dir.
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Aşağıda verilen tabloyu, kırmızı satırdaki sayılar kuvvet, 
sarı sütundaki sayılar taban olacak şekilde satır ve sü-
tunların kesişimine uygun sonuçları yazınız.

–3 –2 –1 0 1 2
–3
–2 4
–1
0
1

2
2
1
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Aşağıda verilen ifadelerde sembollerin yerine gelmesi 
gereken sayıları bulunuz.

a. ●–1 = 
2
1  ● = ....................

b. (–5)▲ = 
125
1–  ▲ = ....................

c. ■–3 = 
64
1  ■ = ....................

d. 10▲ = 
10000

1  ▲ = ....................

e. (–2021)■ = 1 ■ = ....................

f. (–1)2021 = ▲ ▲ = ....................

g. (1919)■ = 1919 ■ = ....................

h. ■5 = 0 ■ = ....................
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Binary kod, bilgisayar sisteminde kullandığımız harflere 
karşılık gelen 0 ve 1 rakamlarından oluşan bir koddur.

Örneğin; A harfinin binary kodu 01000001 olup kodun de-
ğeri:

1·20 + 0·21 + 0·22 + 0·23 + 0·24 + 0·25 + 1·26 + 0·27 = 65

şeklinde hesaplanır.

Buna göre aşağıda verilen binary kodlarının değerini 
hesaplayınız.

Harf Binary Kod Binary Kod Değeri

M 001001101

O 001001111

Y 001011001

ÜSLÜ IFADELERDE IŞLEMLER

Çarpma İşlemi

 ? Üslü ifadeler ile çarpma işlemi yapılırken

 ◆ Tabanları aynı ise üsler toplanır, ortak olan tabana 
yazılır.

  an · am = am + n dir.

 ◆ Üsler aynı ise tabanlar çarpılır ortak olan üs yazılır.

  ma · na = (m·n)a dır.

Örnek

57 · 510 = 57 + 10 = 517

311 · 511 = (3 · 5) 11 = 1511

PP RR AA
TT

KKII

57 53

X

55 218

Y

318 518

Yukarıda verilen çarpan ağaçları uygun şekilde doldu-
rulduğunda elde edilecek X ve Y ifadeleri için X · Y çar-
pımının sonucunu bulunuz.

Bölme İşlemi

 ? Üslü ifadelerle bölme işlemi yapılırken

 ◆ Tabanları aynı ise üsler sırasıyla çıkarılır, ortak olan 
tabana yazılır.

  an ÷ am = a(n – m) dir.

 ◆ Üsler aynı ise tabanlar bölünür, ortak olan üs ya-
zılır.

  ma · na = (n : m)a , 
n
m

n
m

a

a a
= c m  dır.
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ÜSLÜ SAYILAR - II

SAYILARIN ONDALIK GÖSTERIMLERINI 10'UN 
KUVVETLERI ILE ÇÖZÜMLEME

 ? abc,def  sayısının ondalık çözümlemesi

abc,def
yüzler basamağı
onlar basamağı
birler basamağı

binde birler basamağı
yüzde birler basamağı
onda birler basamağı

 abc,def = (a . 102) + (b . 101) + (c . 100) + (d . 10–1)  
 + (e . 10–2) + (f . 10–3) dur. 

Örnek

526,803 sayısını 10’un kuvvetlerini kullanarak çözümleye-
lim.

526,803 = (5 . 102) + (2 . 101) + (6 . 100) + (8 . 10–1) + (3 . 10–3)
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Aşağıda verilen ondalık gösterimleri 10’un kuvvetlerine 
göre çözümleyiniz.

a. 7,842 = ....................................................................

b. 640,04 = ....................................................................

c. 0,0328 = ....................................................................

d. 675,209 = ....................................................................

e. 53,024 = ....................................................................

f. 0,012 = ....................................................................
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Aşağıda ağırlıkları kilogram cinsinden çözümlenmiş bakliyat çuvalları ve kilogram fiyatları verilmiştir.

12 TL10 TL

4·102 + 3·10–1 kg 101 + 5·10–1 kg

Pirinç Mercimek

15 TL 20 TL

7·102 + 2·10–1 kg 9·102 + 5·10–2 kg

Bulgur Nohut

Buna göre,

a. Pirinç çuvalının fiyatı kaç TL’dir?

b. Mercimek çuvalının fiyatı kaç TL’dir?

c. Bulgur çuvalının fiyatı kaç TL’dir?

d. Nohut çuvalının fiyatı kaç TL’dir?
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10–2 10–1

103

104 1011
2

0
3 4

8 7
510–3 100

102

Şekilde verilen  yeşil ve mor çarklar üst üste konulmuş-
tur. Mor çark sabit olup yeşil çark hareket edebilmektedir. 
Çarkların aynı bölmesindeki sayılar çarpılıp diğer ifadelerle 
toplanarak rasyonel sayıların çözümlenmiş hâlleri elde edil-
mektedir.

Buna göre,

a. Çark şekildeki konumda iken ifade ettiği ondalıklı sayıyı 
yazınız.

b. Çark ok yönünde 2 birim çevrildikten sonra oluşan on-
dalıklı sayıyı yazınız.
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Adı : Yağmur

KARNE

Soyadı : Özdemir

Sınıfı : 7 - A

Yıl sonu ortalaması : 98,907

Adı : Yağmur

KARNE

Soyadı : Özdemir

Sınıfı : 8 - A

Yıl sonu ortalaması : 

Yağmur’un 7. sınıf ve 8. sınıf karneleri şekilde verilmiştir. 8. 
sınıf not ortalaması karnenin bir kısmı yırtıldığı için hatırla-
dığı kadar not ortalamasının ab,8c9 olduğunu söylemiştir.
Buna göre,

a. 7. sınıf not ortalamasının çözümlenmiş hâlini yazınız.

b. 8. sınıf not ortalamasının çözümlenmiş hâlinde 101 ve 
100 lı terimlerin katsayısı, 7. sınıf not ortalamasının çö-
zümlenmiş hâlindeki 101 ve 100 lı terimlerin katsayıla-
rına eşit olduğuna göre, 8. sınıf not ortalaması en fazla 
kaçtır?

Ö R N E K

r = 3,14159 ........

r sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edi-
len bir matematik sabitidir. r sayısı kendini tekrar etme-
yecek şekilde sonsuz sayıda basamaktan oluşmaktadır.

Yukarıda bir kısmı verilen r sayısının çözümlenmiş 
hâlini yazınız.

Cevap: 
3·100 + 1·10–2 + 1·10–1 + 4·10–2 + 1·10–3+ 5·10–4 + 9·10–5

Ö R N E K

BİL  KAZANBİL AZAN KA
Müzik:102 TL

Sinema:1 TL

Bilim:10–2 TL

Resim:10 TL

Tiyatro:10–1 TL

Heykel:10–3 TL

Bil-Kazan bilgi yarışmasında soru kategorilerine göre 
soru başı ödül miktarları verilmiştir.

Her kategoriden 96 soru olan yarışmada 23,681 TL 
kazanan kişi toplam kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

Cevap: 20 
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ÜNİTE TESTİ - I

1.  

5 cm

10 cm

16 cm

2 cm 2 cm

8 cm

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için odasının penceresini süsleyen Mira, eş bayraklar ve eş Atatürk 
posterlerini şekildeki gibi üç sıra hâlinde penceresine asıyor.

Son bayrak ve poster ile çerçeve arasında boşluk olmadığına ve Mira’nın penceresinin uzunluğu 3 metreden az 
olduğuna göre, asılan bayrak ve poster sayısının toplamı en fazla kaçtır?

A) 32 B) 34 C) 36 D) 38

2.  
21 240

56

135 x

24 y

Şekilde verilen sayı bulmacasında boyalı olmayan karelere 3’ten 9’a kadar (3 ve 9 dahil) doğal sayılar yazılacaktır. Satır 
ve sütunların dışında verilen sayılar bulunduğu satır veya sütundaki sayıların çarpımına eşittir.

Buna göre, x – y farkı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
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3. Özgür telefonunda kullandığı mobil banka uygulaması için şifresini bir desen olarak belrlemiştir.

10:30 AM 100%10:0:3:33030 AM 100%0%

Kullanıcı adı

Şifre
**********

Özgür’ün desen şifresi ile ilgili bilinenler şunlardır.

• Şifrenin deseni ardışık her iki rakamı aralarında asal olacak şekilde toplam 6 rakamdan oluşmaktadır.

• Deseni oluşturan rakamlar artan sırayla yazılmaktadır.
Buna göre Özgür’ün desen şifresinin karşılığı olan 6 basamaklı sayının rakamları toplamı en çok kaçtır?

A) 32 B) 31 C) 30 D) 27

4. Abaküs, basit toplama ve çarpma işlemleri için kullanılan aritmetik hesaplarına yardımcı bir alettir.

33· 52 · 21 = 1350

Kemal şekilde verilen her birinden dörder adet bulunan sarı, kırmızı ve mavi boncuklarla sayıları asal çarpanlarının 
çarpımı şeklinde ifade edebileceği abaküs tasarlıyor. 

Abaküsteki sarı boncuklar 2, kırmızı boncuklar 3 ve mavi boncuklar 5 asallarını temsil ettiğine göre, Kemal 
tasarladığı abaküs ile aşağıdaki sayılardan hangisini asal çarpanların çarpımı şeklinde gösterebilir?

A) 525 B) 110 C) 480 D) 720
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