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1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır?

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

2) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önündeki kutuya , yanlış olanların
önündeki kutuya işaretini koyunuz.

a) Her doğal sayı '1' sayısının katıdır.

b) 24 sayısının, doğal sayı böleni 8 tanedir.

c) 162 sayısının bölenlerinden bir tanesi 29 sayısıdır.

d) 47 sayısı 611 sayısının bir çarpanıdır.

3) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 17 sayısının katıdır?

34, 51, 66, 85, 104, 118, 136, 157, 170

4) Aşağıdaki sayılardan hangileri asal sayıdır?

a) 13 b) 21 c) 29 d) 36

5) 10'dan küçük tek doğal sayılar kümesi ve 20’den küçük asal sayılar
kümesinin, kesişim ve birleşim kümelerini bulunuz.

6) Aşağıdaki sayıları asal sayıların toplamı biçiminde yazınız.

a) 32 b) 44 c) 46 d) 68

7) Aşağıdaki sayılardan hangileri asal sayı ?değildir

a) 13 b) 21 c) 29 d) 36

8) Aşağıda verilen sayıların bütün çarpanlarını kullanarak iki sayının çarpımı
şeklinde yazınız.

a) 18 b) 25 c) 32 d) 68 e) 140

9) 221 sayısının asal olmadığını gösteriniz.

10) 20 ile 50 arasındaki bütün asal sayıları yazınız.
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1) Aşağıdaki sayıların 10'a bölümünden kalanın kaç olduğunu belirleyiniz.

a) 3 ) )
b) 4 ) )
c) ) )
d) )

3 e 80 i 422
5 f 95 j 564

60 g 110 k 777
77 h 320

2) Aşağıdaki sayılardan hangileri 5 ile kalansız bölünebilir?

a) 80 b) 122 c) 135 d) 236

3) 367m sayısı 5 ile tam bölünebilen dört basamaklı bir sayı ise, m'nin
alabileceği değerleri yazınız.

4) 6983k beş basamaklı çift sayısı 5 ile tam bölündüğünde kalanı 1’ dir.
Buna göre k'nın alabileceği sayı değerlerini bulunuz.

5) Aşağıdaki sayılardan hangileri 2 ile kalansız bölünebilir?

a) 85 b) 122 c) 245 d) 555

6) Rakamlarının toplamı yirmi altı olan dört basamaklı en büyük çift sayıyı
yazınız.

7) 125, 237, 4311,5370, 6431 sayılarından hangileri 3 ile tam olarak bölünür?

8) 63k2 sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için “k” yerine yazılabilecek
rakamların kümesini yazınız.

9) 5 basamaklı 430mn çift sayısı 9 ile tam olarak bölünmekteyse, m+n
ifadesinin alabileceği en büyük değer ne olur?

10) 234m0 sayısı 4 ile bölünebilen 5 basamaklı bir sayı ise “m” rakamının
alabileceği değerlerin kümesini bulunuz.
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11) Aşağıdaki sayıları 4'e böldüğümüz zaman kalanlarını bulunuz.

a) 2054 b) 4679 c) 5480 d) 68553

12) Aşağıdaki sayılardan hangilerinin 6 ile bölünebildiğini belirleyiniz.

a) 3450 b) 20076 c) 49725 d) 1002

13) 3406m sayısı 5 basamaklı bir sayı olup 6'ya tam olarak bölünebilmektedir.
Buna göre “m” yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

14
n

) 90mn6 sayısı 8 ile tam bölünebilen beş basamaklı bir sayı ise, m+n
ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır?

15 hang) 435, 542, 1107, 2367, 4092, 56880 sayılarından ileri

a) 2 ile bölünebilir?
b) 3 ile bölünebilir?
c) 4 ile bölünebilir?
d) 5 ile bölünebilir?
e) 6 ile bölünebilir?
f) 8 ile bölünebilir?
g) 9 ile bölünebilir?
h)10 ile bölünebilir?
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1) 18 ve 24 sayılarının en büyük ortak bölenini bulunuz.

2) Aşağıdaki sayıların E.B.O.B'unu bulunuz.

a) 21, 36 b) 48, 54 c) 18, 30, 48 d) 54, 63, 108

3) 36 sayısının bölenlerinin kümesi M ve 48 sayısının bölenlerinin kümesi N
olsun. Buna göre;

a) M ve N kümelerinin elemanlarının sayısını bulunuz.

b) M N kümesini liste biçiminde yazınız.
c) 36 ve 48 sayılarının kaçtır?

�

E.B.O.B'u

4) Aşağıda verilen sayıların E.K.O.K'larını bulunuz.

a) 4, 5 b) 12 , 15 c) 18, 24, 30 d) 20, 30, 40

5) 6’dan 48’e kadar olan 6’nın katları kümesi M, 8’den 48’e kadar olan 8’in
ı kümesi de “N” olsun. Buna göre;katlar

a) M N kümesini liste şeklinde yazınız.
b) 6 ve 8 sayılarının E.K.O.K'u kaçtır?

�

6) Boyutları 25cm, 20cm ve 10cm olan dikdörtgenler prizması biçiminde
tuğlalar ullanılarak en küçük boyutta bir küp yapılmak isteniyor. Bu
küpün bir boyutunun uzunluğu kaç cm olmalıdır?

k

7) Tabanının eni 200 cm, boyu 240 cm olan bir banyo aynı büyüklükte kare
biçiminde fayanslarla döşenmek isteniyor. Tabanın tamamının döşenmesi
için seçilecek kare içimindeki en büyük fayansın, bir kenarının uzunluğu
kaç cm ?

b
olur

8)Aynı hava limanından birlikte kalkan üç uçaktan A Hava Yolları 8 günde, B
Hava Yolları 6 günde ve C Hava Yolları ise 4 günde bir sefer yapmaktadır.
Aynı günde kalkan bu uçaklar en az kaç gün sonra aynı limandan tekrar
birlikte areket ederler?h

9) Bir iş yerinde iki zilden birincisi 60 dakikada bir, ikincisi 90 dakikada bi
çalmaktadır. İlk defa birlikte çalan bu ziller en az aç dakika sonra yine
birlikte çalarlar ?

r
k

1 12 ve 20 say0) ılarına bölünebilen 200’den büyük ilk sayı kaçtır?
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BÖLÜM TESTİ

1) 17, 125, 9, 16, 25, 31, 49, 64 şeklinde verilen sayılardan

a) asal sayı ı yazınız.
b) tek sayı olanları yazınız.

olanlar

2) Aşağıdaki sayıları asal çarpanlarını yazınız.

a) 44 b) 63 c) 90 d) 124 e) 425

3) Aşağıdaki sayılardan hangileri asal ?değildir

a) 221 b) 35 c) 784 d) 20 e) 97

4) 2308y sayısı 8 ile tam bölünebilen beş basamaklı bir sayı ise, “y” rakamının
alabileceği değerleri bulunuz.

5) 9 sayısının 45 ve 108 arasında olan bütün katlarını yazınız.

6) a) 14 sayısını iki asal sayının toplamı biçiminde yazınız.
b) 15 sayısını üç asal sayının toplamı biçiminde yazınız.

7) 745m dört basamaklı sayısı;

a) 2 ile tam bölünebildiğine göre “m” yerine yazılabilecek rakamların toplamı
kaça eşittir?

b) 3 ile tam bölünebildiğine göre “m” yerine hangi rakamlar yazılabilir?

c) 6 ile tam bölünebildiğine göre “m” yerine hangi rakamlar yazılabilir?

8) m81 üç basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan 3 ise “m” yerine hangi
rakam yazılabilir?

9) 54 sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazınız.

10) 349 sayısından en küçük hangi doğal sayı çıkarılırsa sonuç 5 ile tam bölünür?
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11) 147 x 536 x 42 çarpımının sonucunun 10 ile bölümünden kalan kaçtır?

12) 846 846 846 ... 846 sayısı yirmi bir basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 9 ile
bölümünden kalan kaçtır?

13) 40 ve 320 sayılarının E.B.O.B’unun 5 fazlası kaçtır?

14) 420 kg. buğday ile 600 kg. arpa hiç artmayacak şekilde aynı ağırlıkta ve
mümkün olan en büyük çuvallara ayrı ayrı doldurulmak isteniyor. Her
çuval kaç kg doldurulabilir?

15) Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?

a) bir asal sayı
b) iki en küçük asal sayıdır.
c) asal sayılar tek sayılardan oluşmaktadır.

değildir.

16) Duygu, boncuklarını 4’erli , 5’erli ve 6’şarlı gruplara ayırabiliyorsa, ,
Duygu’nun kaç tane boncuğu vardır?en az

17) 2 , 3 ve 5 sayılarının böldüğü 120 den büyük ilk sayı kaçtır?

18) Uzunlukları 120 cm ve 150 cm olan iki demir çubuk, boyları birbirine eşit
parçalara ayrılacaktır. Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç cm olur?
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19) Eni 4 cm boyu 6 cm olan dikdörtgensel bölgeleri yan yana getirerek
en az kaç tanesinden karesel bir bölge oluşturulabilir?

20) Aşağıda verilen her bir doğal sayının bir basamağı yazılmamıştır. Verilen
sayıların eksik basamaklarına hangi rakam veya rakamları yazarsak okla
göstermiş oldukları sayılara tam olarak bölünürler?

a) 484_ 5 b) 371_8 3

c) 11_46 9 d) 684_ 2
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1) A kümesi 14, B kümesi 12 elemanlı ise s( A B ) en az kaç olabilir ?�

2) Bir otobüsteki 28 yolcu okumak üzere gazete veya dergiden en az birini
almıştır. Yolculardan 17’si gazete ve 15’i de dergi aldığına göre hem
gazete hem de dergi alan kaç kişi vardır ?

3) A = { 2 ile 21 arasında 3 ile bölünebilen doğal sayılar }
B= { 8 ile 33 arasında 4 ile bölünebilen doğal sayılar } kümeleri
verilmektedir. Buna göre aşağıdaki kümeleri liste yöntemi ile yazınız.

a) A B b) A \ B c) B \ A d) A B� �

4) Buğra’nın 48 YTL’si vardır. Buğra 12 YTL ile 2 tane kitap, 26 YTL ile 13
tane defter aldığına göre, Buğra’nın bu defter ve kitaplardan ikişer tane
daha almak için kaç YTL’ye ihtiyacı vardır ?

5) 313137 sayısında bulunan 3 rakamları ikişer artırılırsa, sayının değeri kaç
artar ?

6) Doğal sayılar kümesinde kullanılan işlem özellikleri aşağıdakilerden
kaçında kullanılmıştır ?yanlış

a) 3 ( 7 + 5 ) = ( 3 7 ) + ( 3 + 5 )

b) 2 ( 8 - 3 ) = ( 2 8 ) - ( 2 3 )

c) 8 + ( 17 + a ) = ( 8 + 17 ) + a

d) Bölen = Bölünen bölüm + kalan

e) 2 : 3 = 3 : 2

� �

� � �

�

7) Bir sayının 6 ile bölümünden, bölüm 18 kalan 4 tür. Aynı sayının 10 ile
bölümünden kalan kaç olur ?

8) 378a dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayının hem 2’ye hem de 5’e
bölünebilmesi için a kaç olmalıdır ?

TARAMA TESTİ - 3
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9) 36 ve 54 kg kütlesindeki 2 torba fasulye, eşit ve en büyük boydaki
torbalara hiç artmayacak şekilde doldurulmak isteniyor. Bunun için kaç
kg’lık torbalar gerekir ?

10) Bir salondaki öğrenciler, 3’erli, 5’erli ve 7’şerli gruplara tam olarak
ayrıldığına göre, bu salonda en az kaç öğrenci vardır ?

11)543 sayısından en az kaç çıkarılmalıdır ki, kalan sayı hem 2 hem de 3’e
tam olarak bölünebilsin ?

12) 84m6 dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayının en büyük değeri ile en
küçük değeri arasındaki fark kaçtır ?

13) 27 m,36 m, 54 m uzunluğundaki üç ip parçası hiç artmayacak şekilde en
büyük uzunlukta eşit parçalara ayrılacaklardır. 54 m uzunluğundaki ipten
kaç parça elde edilir ?

14) 143a sayısının 10 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre a kaçtır ?

15) 2a4b sayısının 10 ile bölümünden kalan 4 tür. Bu sayı 9 ile de tam olarak
bölünebildiğine göre a kaç olmalıdır ?

16) 2ab sayısının 10 ile böiümünden kalan 7 dir. Bu sayı 9 ile tam
bölünebildiğine a + b nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

17) 360 sayısının asal çarpanlarından oluşan kümeyi yazınız. Buna göre
kümenin kaç tane alt kümesi vardır ?

18) 132a4 beş basamaklı sayısının 4 ile tam olarak bölünebilmesi için a
yerine yazılabilecek rakamlar nelerdir ?

19) Çözümlenmiş biçimi olan sayı kaçtır ?( 4 10 ) + ( 2 10 ) + ( 5 10 )� � �

4 2 0

20) işleminin sonucu kaçtır ?( 3 - 2 ) + ( 8 - 4 ) + ( 2 + 5 ) + 1
4 0 2 0 1174
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21) eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı
ile X yerine yazılabilecek en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?

4 50 4� �

A X

22) Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?

a)

b)

c)

d)

e)

3 + 4 = 5
2 2 2

1 = 40
40 1

2 2 + 3�

5 22

( 4 4 ) : 8 5� �
3 0 2 0

5 x 3 = 5 x 4
2 1 3 0

23) [ 72 : ( 3 3 ) + 4 ] : 3 işleminin sonucu kaçtır?�

24) abc üç basamaklı bir doğal sayıdır. abc 6 = 5004 ise a+b+c toplamı
kaçtır?

�

25) Yandaki çarpma işlemine göre çarpım kaçtır?A4
6A�

204+

26) 376a - 1b73 = c288 çıkarma işleminde a+b+c toplamı kaçtır?

27) a) 1010100 sayısının 3 ile bölündüğünde bölüm kaç olur?

b) 2020200 sayısının 4 ile bölündüğünde bölüm kaç olur?

c) abcabc altı basamaklı sayısının abc üç basamaklı sayısına bölündüğünde
bölüm kaç olur?

d) ababab altı basamaklı sayısının ab iki basamaklı sayısına bölündüğünde
bölüm kaç olur?
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28) 642 : 6 işleminin sonucu aşağıda verilen problemlerden hangisinin
çözümü olamaz ?

a) 642 sayısında kaç tane 6 vardır ?

b) 642 YTL’yi 6 kişiye eşit olarak pay edersek, her bir pay kaç YTL’dir ?

c) 6’nın kaç katı 642 dir ?

d) 642’nin kaç katı 6 dır ?

e) 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 642 dir.

29) 12 8 işleminin sonucu aşağıda verilen problemlerden hangilerinin
çözümü olamaz.

�

a) 12’nin 8 katı

b) 8’in 12 katı

c) 12 tane 8

d) Bir yılda 8 ton su tüketen bir ev, bir ayda kaç ton su tüketir?

e) 8 düzine kalemin sayısı

f) 1 kasada 12 litre süt varsa, 8 kasada kaç litre süt vardır?

30) 86 tane kitap her seferinde her öğrenciye bir kitap düşecek şekilde
Buse, Deniz, Fatoş ve Aslı arasında sıra ile dağıtılmıştır . Buna göre
aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur ?

a) Buse ile Deniz eşit sayıda kitap almıştır.

b) Fatoş ile Aslı eşit sayıda kitap almıştır.

c) En fazla kitabı Aslı almıştır.

d) En fazla kitabı Fatoş almıştır.

e) Deniz Aslı’dan bir kitap fazla almıştır.

f) Fatoş Deniz’den bir kitap eksik almıştır.
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