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Değerli Öğrenciler,

Ultra Son Sayısal Soru Bankası kitabımızı yenilenen müfredata ve sınav sistemine en uygun şekilde 
bilgilerinizin kalıcılığını sağlamak amacıyla hazırladık. Pratik ve sınavda çıkabilecek sorularla hazırladı-
ğımız yayınımız branş bazında 200 sorudan oluşmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının sorularıyla paralel giden içerikler ve konu başında verilen özetlerle öğrenmeyi 
kolaylaştırmayı amaçladık. Verilen ön bilgilerle hızlı tekrarlar yaparak kısa zamanda başarılarınızı arttı-
rabilirsiniz.

Bu kitapta bakanlığın yeni kazanımlarına uygun, öğretim programında hedeflenen; analitik düşünme be-
cerilerinizi ölçen, günlük yaşam durumlarıyla ilişkilendirilmiş yeni nesil soruları hazırlarken birçok ulusla-
rarası sınavı da kendimize rehber edindik. Bu kitap sayesinde yeni sınav sistemine ve yeni tarz sorulara 
çok çabuk alışacaksınız.

Hazırladığımız bu yayın hem öğrendiğiniz bilgileri kalıcı hâle getirecek hem de yeni döneme hazırlanma-
nızı sağlayacaktır. 

İSEM YAYINCILIK ailesi olarak öğrencilerimize bu süreçte başarılar dileriz.

İSEM YAYINCILIK

VI
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6En Büyük Ortak 
Bölen (EBOB)

Aralarında Asal 
Sayılar

5

4Asal Çarpanlar En Küçük Ortak 
Kat (EKOK)

3

2

ÇARPANLAR VE KATLAR

Çarpanlar ve 
Bölenler

■ Pozitif tam sayılar iki pozitif tam sayının çar-
pımı şeklinde yazılabilir. Bu sayıların her biri-
ne çarpan denir.

■ Bir tam sayının çarpanı aynı zamanda o sayı-
nın bölenidir.

Asal Sayılar

■ 1 ve kendisinden başka doğal sayı böle-
ni olmayan sayılara asal sayı denir.

■ 2, 3, 5, 7, 11 … sayıları asal, en küçük 
asal sayı 2’dir.

■ Bir doğal sayının çarpanlarından asal 
olanlarına bu doğal sayının asal çar-
panları denir.

■ En az iki doğal sayının ortak katlarının 
en küçüğüne bu sayıların en küçük or-
tak katı (EKOK) denir.

■ En az iki doğal sayının ortak bölenlerin-
den en büyüğüne bu sayıların en bü-
yük ortak böleni (EBOB) denir.

■ 1’den başka ortak pozitif tam sayı böle-
ni olmayan sayılara aralarında asal 
sayılar denir.

HH E
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5 6
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ÜSLÜ İFADELER

Üslü İfadelerle Çarpma

■ Tabanları aynı olan üslü ifadeler çarpı-
lırken üsler toplanır. Bulunan toplam 
ortak tabana üs olarak yazılır.

 a ≠ 0, x ve y birer tam sayı olmak üzere,
 ax:ay = ax+y olur.

Üslü İfadelerle Çarpma

■ Üsleri aynı olan üslü ifadeleri çarparken 
tabanlar çarpılır, ortak üs ise çarpıma üs 
olarak yazılır.

 a ≠ 0, b ≠ 0 ve x bir tam sayı olmak üzere,
 ax:bx = (a:b)x tir.

Üslü İfadelerle Bölme

■ Tabanları aynı olan üslü ifadeleri bölerken 
bölünenin üssünden bölenin üssü çıkarılır. 
Bulunan fark ortak tabana üs olarak yazılır.

 a ≠ 0 olmak üzere,

Üslü İfadelerle Bölme
■ Üsleri aynı olan ifadelerle bölme işle-

minde tabanlar birbirine bölünür ve or-
tak üs bu bölüme kuvvet olarak yazılır.

 b ≠ 0 ve x bir tam sayı olmak üzere,

a
 

a
a  olur.y

x
x y= -  .

b
a

b
a

tirx

x x
=d n

Üssün Üssü

■ Üslü bir ifadenin tekrar üssü alınırsa 
üsler çarpılır.

 a ≠ 0, x ve y birer tam sayı olmak üzere,
 (ax)y = ax:y

Çözümleme

■ Bir ondalık gösterimi, basamak değerleri-
nin toplamı biçiminde yazmaya bu onda-
lık gösterimi çözümleme denir.

 AB,CD = A:10 1 + B:10 0 + C:10 –1 + D:10 –2

10’un Kuvvetleri

■ a, bc:10n ifadesinde virgül bir basamak 
sola kaydırılınca 10’un tam sayı kuvveti 
1 artarken, bir basamak sağa kaydırılın-
ca 10’un tam sayı kuvveti 1 azalır.

 a,bc:10 n = 0,abc:10 n + 1 = ab,c:10 n - 1

Bilimsel Gösterim

■ a, 1 ve 10 arasında (1 dâhil) bir sayı ve 
n bir tam sayı olmak üzere a x 10n biçi-
minde olan ifadelere bilimsel gösterim 
denir.

 (1 ≤ a < 10)

Üslü İfade
■ n bir tam sayı olmak üzere a tam sayı-

sının kendisiyle çarpımı üslü ifade ola-
rak an biçiminde gösterilir.

Negatif Kuvvet

■ a ≠ 0 ve n bir doğal sayı olmak üzere,

   .a
a

ve a
a

dir1 1n
n

n
n= =-
-

Taban

$… ü  ( )a a a a a s kuvvetn

n tane

$: : : : =
1 2 3444 444
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KAREKÖKLÜ İFADELER

Karekök Alma Tamkare Sayılar
■ Karekökleri pozitif tam sayı olan 1, 4, 

9, 25 … gibi sayılara tamkare sayılar 
denir.

 

3 4

 

5 6
 

7 8
 

■ Bir sayının hangi sayının karesi olduğu-
nu bulma işlemine karekök alma işlemi 
denir.

■ Bu işlem        sembolü ile gösterilir.

Tamkare Olmayan Sayılar
■ Tamkare olmayan sayıların kareköklerinin 

hangi sayılar arasında olduğu bulunurken 
kendisine en yakın iki tamkare sayının kare-
kökleri bulunur. Örneğin v8 e en yakın 
tamkare sayılar v4 ve v9 dur. 2 < v8 < 3

biçiminde yazmaa b

a b a b2 =

b ba a2=

■ 

■ 

Kareköklü İfadelerde Çarpma

■ 

Kareköklü İfadelerde Bölme

a x b y a b xy: := ■ 
a x

b y b
a

y
x

=

Kareköklü İfadelerde
Toplama - Çıkarma

Ondalık Kesirlerin Karekökleri

■ a x b x a b x

a x b x a b x

+ = +

- = -

_

_

i

i

■ ,a bc
abc abc
100 100

= =

Reel Sayılar
■ İrrasyonel Sayılar: a ve b birer tam sayı ve b ≠ 0 olmak üzere,      biçiminde yazılamayan 

sayılara irrasyonel sayılar denir ve I ile gösterilir.

■ Gerçek (Reel) Sayılar: Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimiyle oluşan sayı grubuna 
gerçek sayılar denir ve R ile gösterilir.

b
a

R

Q
Z N

I

HH

E
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Olasılık
■ Bir olayın gerçekleşebilme ihtimaline olasılık 

denir.
■ Sonucu önceden bilinmeyen durumları incele-

mek için yapılan işleme deney denir.
■ Bir deneyde gerçekleşmesi beklenen sonuca 

olay denir.

Olası Durumlar
■ Bir deney sonucunda ortaya çıkabilecek 

tüm sonuçlara olası durum denir.

Çizgi Grafiği
■ Verilerin yatay ve dikey eksenlerindeki karşılık-

larını veren noktaların birleştirilmesi ile elde 
edilen grafiklere çizgi grafiği denir.

Sütun Grafiği

■ Verilerin ve bilgilerin grafik üzerinde sü-
tunlarla gösterilmesine sütun grafiği 
denir.

VERİ ANALİZİ

BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI

Eşit Şansa Sahip Olaylar
■ Eşit şansa sahip olaylarda her bir çıktı eşit 

olasılığa sahiptir. Bu değer        olarak gös-

terilir. Buradaki n olası durumların sayısıdır.

Olasılık Değeri
■ Bir olayın olma olasılığı istenen durumların 

sayısının olası durum sayısına bölümüdür.
n
1

› ›
›  › ›

‹  ›  › ›
Olas l k

Olas Durum Say s
stenen Durumlar n Say s

=

Daire Grafiği
■ Verilerin bir dairenin dilimlere ayrılarak gösterilmesine daire grafiği denir.

HH

Kesin Olay
■ Her durumda gerçekleşecek olan olaylara 

kesin olay denir. Olasılık değeri “1”dir.

İmkânsız Olay
■ Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara 

imkânsız olay denir. Olaslık değeri 0’dır.
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Cebirsel İfade

■ İçerisinde en az bir bilinmeyen (değişken) bulu-
nan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade de-
nir.

■ Cebirsel ifadelerde kullanılan x, y, a, b ,  gibi 
ifadelere değişken veya bilinmeyen denir.

■ Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkama işlem-
leriyle birbirinden ayrılan her ifadeye terim de-
nir.

■ Cebirsel ifadelerde bilinmeyenin önünde bula-
nan sayılara katsayı, bilinmeyeni olmayan teri-
me sabit terim denir.

Cebirsel İfadelerle Çarpma

■ Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi yapılırken 
katsayılar çarpılıp sonuca katsayı olarak, 
değişkenler çarpılıp sonuca değişken olarak 
yazılır.

Çarpanlara Ayırma

■ Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlara Ayırma
■ İki kare farkı özdeşliğinden faydalanarak çarpanlara ayırma
■ Tamkare şeklindeki ifadeleri çarpanlarına ayırma

Benzer Terimler

■ Cebirsel ifadelerde değişkenleri ve değişkenle-
rinin kuvvetleri aynı olan terimlere benzer te-
rimler denir.

■ Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma işle-
mi yapılırken benzer terimlerin katsayıları top-
lanarak veya çıkarılarak değişkene katsayı ola-
rak yazılır. Sabit terimlerde toplanarak veya çı-
karılarak cebirsel ifadeye sabit terim olarak 
yazılır.

Özdeşlikler

■ Bilinmeyenin her değeri için doğru olan cebir-
sel ifadelere özdeşlik denir. Bazı önemli öz-
deşliklerimiz şu şekildedir:

■ İki Terimin Toplamının Karesi
 (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

 İki terimin toplamının karesi, bu iki terimin 
kareleri ile bu iki terimin çarpımının iki katı-
nın toplamına eşittir.

■ İki Terimin Farkının Karesi
 (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

 İki teriminin farkının karesi, bu iki terimin ka-
releri toplamından bu iki terimin çarpımının 
iki katının çıkarılmasına eşittir.

■ İki Kare Farkı Özdeşliği
 a2 – b2 = (a – b):(a + b)
 İki terimin karelerinin farkı bu iki terimin top-

lamı ile farkının çarpımına eşittir.

CEBİRSEL İFADELER

HH

E

SS
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1. Bilgisayarda çarpan tarlası oyununda verilen kırmızı renkli sayıların üzerine tıklandığında kendisi 
dışında doğal sayı çarpanları etrafındaki karelere ortak çarpanlar yeşil, ortak olmayanlar ise mavi 
olacak şekilde beliriyor.

Örneğin;

20 36

tıklayınca

5

20

10

2

1

4

18

36

3

12

9

6

Buna göre, aşağıda bu oyunda verilen ekran görüntüsünde A ve B sayılarının iki basamaklı 
olduğu bilindiğine göre A + B en az kaçtır?

A

9

1

5

B

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

2.   
→ 32

→ A

→ 18

↓ ↓ ↓
B 12 120

Yukarıda verilen 3#3’lük tablonun boş kutucuklarına 1’den 8’e kadar farklı sayılar yazılıyor.

Aynı satır veya aynı sütunda bulunan sayıların çarpımları kırmızı oklarla gösterildiğine göre 
A + B kaçtır?

A) 112 B) 98 C) 72 D) 48
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3. Aşağıda alanları verilmiş dikdörtgenlerin kenarları santimetre cinsinden birer tam sayıdır.

24 cm2 36 cm2

A cm2 2 cm

x cm

x > 2 cm olmak üzere A’nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 40 B) 30 C) 20 D) 10

4. Matematik dersinde etkinlik yapan Bilal, kareli kâğıtta alanı verilen farklı dikdörtgenleri çizmek istiyor.

Örneğin, alanı 6 cm2 olan dikdörtgenleri

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

şeklinde çizmiş ve iki dikdörtgen olduğunu görmüştür.

Buna göre bu kareli kâğıda Bilal, alanı 120 cm2 olan kaç tane farklı dikdörtgen çizebilir?

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

5. Bir doğal sayının pozitif çarpan sayısı kendisinin böleni ise bu sayıya çarpböl sayı denir.

Örneğin, 24’ün çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 olmak üzere 8 tanedir. 8 sayısı 24’ün çarpanı oldu-
ğundan 24 çarpböl sayıdır.

Buna göre 40’tan 50’ye kadar kaç doğal sayı çarpböl sayıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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6.   

a
c

b

Ayrıt uzunlukları a, b, c br olan bir dikdörtgen prizmanın hacmi a$b$c br3 tür.

Ayrıtları, n sayısının herhangi üç farklı pozitif çarpanından oluşmuş dikdörtgen prizmaya “n’li dikdört-
gen prizma” denir.

Örnek:

12
6

4
→ 12’li dikdörtgen prizma

Buna göre 48’li dikdörtgen prizmanın hacmi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 192 B) 288 C) 336 D) 768

7. p bir asal sayı olmak üzere 

 (p, p + 2, p + 4) veya (p, p + 4, p + 6) 

şeklinde sıralanan sayı grubuna “üçüz asal sayılar” denir.

Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisinin asal çarpanları üçüz asal sayılardan oluş-
muştur?

A) 30 B) 70 C) 105 D) 143
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8.   

25 15

29

12

45

23
8

19

44

10

Yukarıda bir futbol maçında yer alan bazı oyuncuların forma numaraları verilmiştir. Ömer ve Aslan 
da yukarıda verilen oyuncular arasındadır.

Ömer ve Aslan’a ait forma numaraları asal olmayan ve yalnızca bir asal çarpanı olan numara-
lar olduğuna göre bu numaraların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 27 B) 33 C) 44 D) 48

9. 2, 3 veya 5 sayılarından başka asal çarpana sahip olmayan sayılara “Hamming Sayısı” denir.

Hamming sayılarının en küçüğünden başlanıp sırayla küçükten büyüğe doğru kurala göre oluşturu-
lan örüntüye “Hamming Dizisi” denir. Örüntüde sıradaki sayı bulunurken sayının 2, 3 veya 5 sayıla-
rından en az bir tanesinin bölünüp bölünmediğine bakılır.

Buna göre Hamming dizisinin 6. ve 10. teriminin toplamı kaçtır?

A) 16 B) 23 C) 55 D) 90


