
1-) Aşağıdaki sayılar asal çarpanlarına ayırıp üslü sayı 
şekilde yazınız.

144=

250=

Aralarında asal iki sayının çarpımı 156 olduğuna 
göre bu sayıların EBOB’u ve EKOK’unun taplamı 
kaçtır?

2-)

3-)Eni 48 boyu 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki 
bahçenin etrafına eşit aralıklarla ve köşelere de 
denk gelecek şekilde �idan dikilecektir. Bir �idan 5 
TL olduğuna göre �idanlar için en az kaç para 
ödenir?

4-) Mesut merdivenleri 
üçer üçer çıkıp, dörder 
dörder inebiliyor. Bu 
merdivende 80 den 
fazla basamak olduğu 
bilindiğine göre en az 
kaç basamak vardır?

5-) Aşağıdaki problemleri çözünüz.
32 kişinin bulunduğu bir otobüste 
herkesin kucağında 4 kedi ve her 
kedininde 8 yavrusu vardır. Bu 
otobüsteki kedi yavrusu sayısını 
2’nin kuvveti şeklinde gösteriniz.

Bir kedi yılda 3 kez doğum yapar. 
Buna göre 27 kedisi bulunan Elif 
teyzenin bu kedilerden 9 yılda kaç 
kedi yavrusu olacağını 3’ün kuvveti 
olarak bulunuz?
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6-) Güneş sisteminde Neptün 4 milyar 
503 milyon kilometre ile Güneş'e en 
uzak gezegendir. Neptün'ün Güneş'e 
olan uzaklığının santimetre cinsinden 
bilimsel gösterimini bulunuz.

7-)
olduğuna göre   E-B-A    kaçtır?
783,64 7.10 8.10 3.10 6.10 4.10A B C D E= + + + +

8-) Aşağıdaki köklü sayıların hangi iki tam sayı 
atasında olduklarını sayı doğrusu üzerinde 
gösterelim.
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9-) Aşağıdaki sayıları en sade               şeklinde yazınız.a b

10-)

Mehmet Gül Mesut

Mehmet, Gül ve Mesut akıllarından sırasıyla           ,
             ve           sayılarını tutup topluyorlar. Bulduk-
ları sayı kaçtır?
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Her öğrencinin bir önceki 
arkadaşından duyduğu 
sayıyı        ile çarpıp 
yanındakine söğleyeceği 
bir oyunda Ayşe  Aliye 3

rakamını söylediğine göre Fatma kaç sayısını söyler?

Ayşe

Ali

Elif

Kerem

Fatma

Bu sınav 10 soruluktur ve her soru 10 puan toplam 
100 üzerinden değerlendirilecektir.
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	buraya okul adını ve yazılı dönemini yazınız: 


