
Sayma pulları ile modellemesi yukarıdaki gibi yapılan işlem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

=

A) B)

C) D)(-4) - (-1) = (-5)

(-4) - (+1) = (-5)(-4)  + (-1) = (-5)

(-4) + (+1) = (-5)

Hamza’nın oynadığı bilgisayar oyununda topladığı topların 
puanları aşağıdaki gibidir. 

A) B) C) D)4 6 8 10

Mav�  +4
Kırmızı  +2

→
→

Sarı -3
Yeş�l  -1

→
→

Hamza oyuna cezalı olduğu için -14 puan ile başlamış 8 tane 
mavi, 2 tane kırmızı, 3 tane sarı ve 5 tane yeşil toplayarak oyunu 
bitirmiştir. Buna göre Hamza oyunu kaç puan ile bitirmiştir? 

Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) B)

C) D)(-1) x (+6) = (-6)

(-6) x (-1) = (-6)

(+6)  x (-1) = (-6)

(+1) x (-6) = (-6)

• Çarpma işleminde etkisiz eleman 1 dir.
• Toplama işleminde değişme özelliği vardır.
• Bölme işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. 
• Bir sayının -1 ile çarpımı o sayının toplama işlemine göre tersine 
eşittir.

Tam sayılarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

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

(-6). [(-18) +(-❆)]= [(-6). (-18)]+ [(-6). (-5)]

eşitliğinde ❆ yerine yazılması gereken sayı kaçtır?

A) B) C) D)-18 -5 0 5

Yukarıda verilen çarpım tablosuna göre                       işleminin 
sonucu kaçtır?

A) B) C) D)-10 -3 0 4
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GÜNDÜZ GECE

SALI SALI

yAĞMURLU BULUTLU

4 cO -5 cO

5 ekim salı gününe ait en yüksek ve en düşük hava sıcak-
lıklarını  anlatan spiker  Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası 
ile sıcaklıkların  çarşamba günü 2 perşembe günü ise 4 
düşeceğini söylüyor.
Bu tahmine göre perşembe günü hava sıcaklığı aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

A) B) C) D)-1 -2 -3 -11

Yanda sayma pulları ile 
modellemesi yukarıdaki gibi 
yapılan işlem aşağıdakil-
erden hangisidir? =

A) B)

C) D)

( ) ( )6 3 ( 2)− ÷ − = − ( ) ( )6 3 ( 2)− ÷ + = −

( ) ( )6 2 ( 3)− ÷ + = − ( ) ( )6 2 ( 3)− ÷ − = +
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Abdullah öğretmen A ve B sayıları �le �lg�l� tahtaya aşağıdak� 
b�lg�ler� yazıyor.
• A sayısı –5'den büyük –1'den küçük b�r tam sayıdır.
• B sayısı –2'den büyük 8'dan küçük b�r tam sayıdır.

Ver�len bu b�lg�lere göre A.B sayısının sı-rasıyla en büyük ve en 
küçük değerler� aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)

B)

C)

D)

-28  4

-8  10

-10  -8

-7  -4

En Küçük En Büyük 

Önce hangi katın düğmesine basılırsa o 
kata giden bir asansörde. Yandaki gibi 
asansör düğmeleri bulunan bir binaya 
giren 6 kişi zemin kat (z)'a girip sırasıyla 3, 
–2, 6, -3, 4, ❀ düğmelerine basıyorlar.

Asansör son kişi indiği anda toplam 34 kat 
hareket etiğine göre son binen kişi hangi 
düğmeye basmış olabilir?

A) B) C) D) z52-1

-3 -2

-1 Z

1 2

3 4

5 6
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Bu küpün kapalı halinde karşılıklı kenarların çarpımları eşit 
olduğuna göre A . B işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D)-60 -48 60 75

-4

A 4 12 B

-15

Aşağıda bir küpün açık hali verilmiştir.

Çarpımları (–720) olan beş tam sayıdan üçü (-2), (-3) ve 
(–4)’tür.
Buna göre çarpılan tam sayılardan diğer ikisi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) B) C) D)5 ve -6 4 ve 5 3 ve -10 -5 ve -6

Fen bilimleri öğretmeni Emine hanım, 
yapacağı deney için yandaki düzeneği 
hazırlamıştır. Emine Öğretmen,–18 C° de 
saklanan kimyasal bir maddeyi deney 
tüpüne yerleştiriyor. Ocağın ayarını da, 
deney tüpüne konulan Ocak kimyasal 
maddenin sıcaklığını her 30 saniyede 3 C° 
artacak şekilde ayarlıyor. Buna göre, 4 
dakika sonunda kimyasal maddenin 
sıcaklığı kaç C° olur?

A) B) C) D)18 12 6 -6

Mustafa öğretmen matematik sınavı için 20 soruluk test 
hazırlamıştır. Mesut, Elif ve Gül'ün doğru,yanlış ve boş 
sayılarını aşağıdaki tabloda yazmıştır.

Öğrencİ doğru yanlış Boş

Mesut

elİf

Gül

12 5 3

6 10 4

11 0 9

Öğrenciler her doğru cevap için 4 puan kazanmakta, her yanlış 
cevap içinse 3 puan kaybetmektedirler. Boş sorular için puan 
verilmemektedir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Testten en yüksek puanı Gül almıştır.

Mesut testten 33 puan almıştır.

Elif Mesuttan 27 puan az almıştır.

Üç öğrenci toplamda 71 puan almıştır.

A) B)

C) D)Etkisiz eleman özelliği

Yutan eleman özelliği

Birleşme özelliği

Değişme özelliği

 (–13) +🤓 = (–13)
(+23) + (–21) = (–21) + 😡

(–12) + [(+6) + (-8)] = [(-12) +😎] + (-8)

Yukarıda verilen işlemlerde tam sayılarda toplama işleminin 
özellikleri kullanılarak 🤓, 😡 ve 😎 emojilerinin yerlerine 
yazılması gereken sayılar bulunacaktır.
Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanılamaz?
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