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Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri - I

1.  (–9) + 7

işleminin sonucu kaçtır?

A) –2 B) 0 C) 2 D) 16

2.  (–5) + (–8)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –13 B) –3 C) 3 D) 13

3.  � + � = –40

 � + (–25) = –26

olduğuna göre, “�” yerine hangi tam sayı 
yazılmalıdır?

A) –40 B) –39 C) 39 D) 40

4. 

+ +

+ +

+

+ +

+ +

+

+

+

+

–

–

–

–

Sayma pulları ile modellenen bu işlem 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) (+5) + (–3) = (+2)

B) (+5) + (–2) = (+3)

C) (–2) – (+5) = (–7)

D) (–3) + (+7) = (+4)

5.  27 – (–3)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –30 B) –24 C) 24 D) 30

6.  10 + (–10)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –20 B) 0 C) 10 D) 20

7. Deniz seviyesinden 568 metre yükseklikte-
ki bir dağın tepesinde duran Ali ile denizin  
1 metre altında duran dalgıç arasındaki 
mesafe kaç metredir?

A) 567 B) 568 C) 569 D) 570

8.  ( ) ( ) ( )5 3 2– – –+ +

işleminin sonucu kaçtır?

A) 0 B) 6 C) 8 D) 10



Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri - I

9.  

–20
–15
–10
–5

0
5

10
15
20
25

Yukarıdaki termometrenin bulunduğu oda-
nın sıcaklığı 7 °C artırılırsa yeni sıcaklık kaç 
°C olur?

A) –8 B) –4 C) 8 D) 24

10. 
+ –2 –4

+6

+3

Yukarıdaki toplama tablosunda en büyük 
tam sayı hangi renkli kutucuğa yazılır?

A) Sarı B) Mavi

C) Yeşil D) Turuncu

11. Aşağıdaki sayı doğrusunda başlangıç nok-
tasında bulunan otomobil önce A noktasına 
sonra A noktasından B noktasına ve en son 
da B noktasından C noktasına hareket ediyor.

C A

–300 –200 –100 0 100 200 300 400

B

Bu otomobilin hareketinin tam sayılarla 
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 300 – 400 + 600

B) 300 + 400 – (–600)

C) 300 + 100 + (–600)

D) 300 + 400 + (–600)

12, 13 ve 14. soruları aşağıdaki şekle göre 
cevaplayınız.

1. çiçek

+3

–4

–2

+5

–6

–1

+3

2. çiçek

12. 1. çiçeğin yapraklarında yazan tam sayıla-
rın toplamı 2. çiçeğin yapraklarında yazan 
tam sayıların toplamından kaç fazladır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

13. 1. çiçekteki tam sayıların toplamının 2. çi-
çekteki tam sayıların toplamına eşit olma-
sı için 2. çiçekteki boş yaprağa aşağıdaki 
tam sayılardan hangisi yazılmalıdır?

A) –6 B) +6 C) +8 D) +10

14. 1. çiçekteki en büyük tam sayıdan en kü-
çük tam sayı çıkarıldığında elde edilecek 
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) –9 B) –1 C) 1 D) 9
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7.	Sınıf	|	Matematik

1. 

–5 –4 –3 –2 –1 10 2 3 4 5

Sayı doğrusunda yapılan bu işlemin ma-
tematik cümlesi aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) (–4) + (+8) B) (–3) + (–7)

C) (–3) – (+4) D) (–3) + (+7)

2. Tam sayılarla,

 

a
b c

= a + b – c

şeklinde tanımlanan işleme göre, aşağıda-
kilerden hangisi yanlış hesaplanmıştır?

–1
–7 +1

= –9
A)

C) –4
3 2

= 1

B) 4
5 –3

= 12

D) –8
–7 –6

= –9

3. 
–7 +8 –9 +5

Balonların üzerinde yazan tam sayılardan en 
büyük ve en küçük tam sayıların olduğu ba-
lonlar patlatılıyor.

Buna göre, geriye kalan balonlardaki tam 
sayıların toplamı kaç olur?

A) –2 B) –1 C) +1 D) +2

4. Bir sıvı –12 °C’de donarak katı hâle, 88 °C’de 
kaynayarak gaz hâline geçiyor.

Buna göre, bu madde aşağıdaki sıcaklık-
lardan hangisinde sıvı hâlde bulunur?

A) –15 B) 0 C) 89 D) 100

5. Zemin üzerine çizdiği sayı doğrusunda –4 
noktasında bulunan Murat, 3 noktasına 
gittiğinde kaç birim yer değiştirmiştir?

A) 1 B) 3 C) 7 D) 8

6. Bir apartmanda 7. katta bulunan Selin ile 
–2. katta bulunan Fatma arasındaki uzaklık 
kaç kattır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 11

7.  (–6) + (+5) = A

 (–12) – (–3) = B

olduğuna göre, A – B işleminin sonucu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) –8 B) –7 C) 7 D) 8

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri - II



Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri - II

8.  (–8) + (+4) + (+8) + (–4) – (+3)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –3 B) 3 C) 7 D) 11

9. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yan-
lıştır?

A) (+5) + (+8) = (+8) + (+5)

B) (–3) + (+2) = (+2) – (+3)

C) [(+3) + (+7)] + (–2) = (+3) + [(+7) + (+2)]

D) (+9) + 0 = 0 + (+9)

10. En büyük negatif tam sayıdan iki basa-
maklı en küçük pozitif tam sayı çıkarılırsa 
aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilir?

A) –99 B) –11 C) 98 D) 99

11. Aşağıdaki şekiller belli bir kurala göre oluştu-
rulmuştur.

1. şekil 2. şekil 3. şekil

–4 +6

+1

–3 +2

–6 +7

0

–2 +1

–3 –4

–3

A –5

Bu kurala göre, A yerine hangi tam sayı 
yazılmalıdır?

A) –9 B) –7 C) +7 D) +9

12 ve 13. soruları aşağıdaki bilgiye göre 
cevaplayınız.

Deniz Öğretmen tam sayılarla toplama ve 
çıkarma işlemleri konusunu pekiştirmek için 
öğrencilerine küp yaptırmış ve öğrencilerin-
den küpün yüzlerine bazı tam sayıları yaz-
malarını istemiştir.

Oktay ve Selin küplerinin yüzlerine aşağıdaki 
tam sayıları yazmıştır.

Oktay’ın küpü

–5

+1 –6 +2 –3 +7–1–2–4

+9

–8+4

Selin’in küpü

12. Oktay, küpünde karşılıklı yüzlerde yazan tam 
sayıları ayrı ayrı topluyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Ok-
tay’ın bulduğu sonuçlardan biri olamaz?

A) –9 B) –4 C) –1 D) 3

13. Oktay’ın küpündeki en küçük tam sayıdan, 
Selin’in küpündeki en büyük tam sayı çı-
karılırsa sonuç aşağıdakilerden hangisi 
olur?

A) –16 B) –15 C) +15 D) +16
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1. 

+

– = ?

(+9) – (–3) –4 + 12

(–10) – (–2)

Bu şemaya göre, “?” yerine aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) –12 B) –18 C) –20 D) –28

2.  (–5) + � = 0

 � – (–2) = �

olduğuna göre, “�” yerine yazılması ge-
reken tam sayının toplama işlemine göre 
tersi kaçtır?

A) –7 B) –3 C) 3 D) 7

3. Bir soğutucu makinenin içindeki sıcaklık 
8 °C’dir. Bu makinenin içindeki sıcaklık sürekli 
artmaktadır. Makinenin içindeki sıcaklık 6 °C 
arttığında makinenin motoru çalışarak sıcak-
lığı 8 °C düşürmektedir.

Buna göre, makinenin içindeki sıcaklık 
2 °C olana kadar motoru kaç kez çalışır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki tabloya göre 
cevaplayınız.

Tablo: İllerin Sıcaklık Değerleri

İl Sıcaklık Değeri (°C)

İstanbul –2 °C

Ankara –4 °C

İzmir 7 °C

Erzurum –6 °C

Antalya 9 °C

4. Ankara ve İzmir’in sıcaklık değerleri top-
lamı kaçtır?

A) –4 B) –3 C) 3 D) 4

5. En soğuk üç ilin sıcaklık değerleri toplamı 
kaçtır?

A) –13 B) –12 C) 13 D) 16

6. En sıcak il ile en soğuk ilin sıcaklık değer-
leri farkı kaçtır?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri - III



7.  |–20| + |–30| + |+50| – (+25)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –25 B) 25 C) 50 D) 75

8. � : –6 ile 8 arasındaki en büyük tam sayı,
� : –12 ile –15 arasındaki en küçük tam sa-

yıdır.

Buna göre, � + � işleminin sonucu kaçtır?

A) –8 B) –7 C) –6 D) –5

9. Aralarında birer fark olan beş tam sayı top-
lanıyor.

Sonuç 0 (sıfır) olduğuna göre, bu tam sa-
yıların en küçüğü kaçtır?

A) –3 B) –2 C) –1 D) 0

10. (–9) un toplama işlemine göre tersi ile (+12)
nin toplama işlemine göre tersi arasındaki 
fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) –3 B) 3 C) 9 D) 21

11. Kelvin termometresinde başlangıç noktası 
–273 °C olarak kabul edilir.

Kelvin termometresinde 125 K° olan sıcak-
lık Celcius (selsiyus) termometresinde kaç 
dereceye karşılık gelir?

A) –148 B) –138 C) 238 D) 398

12. Aşağıdaki tabloda verilen bölümlerde her sa-
tırda tam sayılar belli bir kurala göre yazılmış-
tır.

1. Bölüm 2. Bölüm

1. Satır –7 9

2. Satır –9 12

3. Satır

4. Satır

5. Satır

  

Buna göre, tablonun 10. satırında yazılma-
sı gereken tam sayıların toplamı aşağıda-
kilerden hangisi olur?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri - III
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1.  (–2)·(+5)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –10 B) –7 C) +7 D) +10

2. Aşağıdaki şekillere ve içlerinde yazan tam 
sayılara göre değerler bulunmuştur.

–15

28

–30

5

–7

?

Buna göre, “?” yerine gelecek tam sayının 
toplama işlemine göre tersi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) –6 B) –5 C) 5 D) 6

3.  · +4 –7

+5 A B

–3 C D

Yukarıdaki çarpma işlemi tablosuna göre, 
A + B + C + D işleminin sonucu kaçtır?

A) –6 B) –5 C) –4 D) –3

4.  
–2 –3 +4 +5

Mert, balonların üzerinde bulunan sayıları iki-
şer ikişer çarpacaktır.

Buna göre, Mert’in bulacağı en küçük tam 
sayı kaçtır?

A) –20 B) –18 C) –15 D) –12

5.  ?

–2 +5 +7 –10

+ +

Yukarıdaki işlem şemasına göre, “?” bulu-
nan yere hangi tam sayı yazılmalıdır?

A) +9 B) +6 C) –6 D) –9

6. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde “�” yeri-
ne yazılacak sayı negatif bir tam sayıdır?

A) (–1)·� = 0 B) �·(–2) = –6

C) (+4)·� = +12 D) �·(+5) = –15

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri - I



Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri - I

7. (–2) + (–4) = M

(–5) – M = K

K·(–3) = Y

Y : (–1) = Z

Yukarıda verilen eşitliklere göre, Z kaçtır?

A) –3 B) –2 C) 2 D) 3

8.  (–2) s (–3) � (–5)

Yukarıdaki ifadede “s” ve “�” yerine hangi 
işlemler yazılırsa sonuç +11 bulunur?

s �
A) · –

B) · +

C) + ·

D) – ·

9. K N

–5 –2

Şekildeki sayı doğrusunda alfabemizdeki 29 
harf soldan sağa doğru tam sayılarla şifrelen-
miştir. Sayı doğrusu eş aralıklıdır ve her harf 
arası eşit uzunluktadır. İşlemlere karşılık ge-
len harfler bulunacaktır.

Örneğin (–2)·(–1) işlemi için (–2)·(–1) = +2 
olduğundan +2 tam sayısına karşılık gelen 
harf R’dir.

Buna göre, 
( 5)

( 35)–

+
 işleminin sonucuna kar-

şılık gelen harf aşağıdakilerden hangisidir?

A) İ B) J C) L D) M

10.  (+6)·� = –42

 �·(–3) = 15

Yukarıdaki eşitliklere göre, � + � toplamı-
nın sonucu kaçtır?

A) –10 B) –12 C) –14 D) –16

 

11. Aşağıdaki sayı bulmacasında aynı satırda-
ki tam sayıların çarpımı aynı, satırdaki mavi 
kutulara; aynı sütunlardaki tam sayılarda ise 
üstteki tam sayının alttaki tam sayıya bölümü 
aynı sütundaki yeşil kutulara yazılacaktır.

(–8)

(+2) (+8)

(–6)  

Buna göre, boş bırakılan mavi ve yeşil ku-
tulara gelmesi gereken tam sayılar aşağı-
dakilerden hangisidir?

Mavi Yeşil
A) +96 –2

B) –96 +2

C) –48 –2

D) +48 –4
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1.  (–4)·(–5)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –25 B) –20 C) +20 D) +25

2.  (+15) : (–5)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –5 B) –3 C) +3 D) +5

3.  +
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Sayma pullarıyla modellenen bu işlem aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) (+4)·(+3) = (+12)

B) (+4)·(–3) = (–12)

C) (–4)·(–3) = (+12)

D) (–4)·(+3) = (–12)

 

4. Aşağıda sayma pullarıyla modellenen bölme 
işlemi verilmiştir.

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Bu işlemde bölen sayı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) –5 B) –4 C) +4 D) +5

5.  m = –30 ve n = –10 

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi 
pozitif tam sayıdır?

A) 
n

m  B) 
n

m–

C) –n + m D) –n·m

6.  (–30) : (+10)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –5 B) –4 C) –3 D) –2

7.  (+1)·(–2)·(+3)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –6 B) –5 C) +5 D) +6

8.  
4

40
A

–
=
+

 ve 
18

36
B

–

–
=

olduğuna göre, A·B işleminin sonucu aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) –10 B) –20 C) –24 D) –40

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri - II



9. • (+2)·(–6) = –12

• (+8)·(–3) = +24

• (+5)·(+5) = +25

• (–6)·(–4) = – 24

Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesinin so-
nucu doğrudur?

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

10.  (–2)·(–3)·(–4) = (–1)·(–2)·�

eşitliğine göre, “�” kaçtır?

A) +12 B) +6 C) –6 D) –12

11.  M = (+4)·(+8)

 K = (–2)·(–4)

Yukarıda verilenlere göre, M : K işleminin 
sonucu kaçtır?

A) –4 B) –2 C) +2 D) +4

12.  [(–18) : (–3)] : (–3)

işleminin sonucu kaçtır?

A) +3 B) +2 C) –2 D) –3

13. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin 
sonucu yanlış bulunmuştur? 

A) (–14) : (–2) = +7

B) (+12) : (–2) = –6

C) (–16) : (+4) = +4

D) (+20) : (+5) = +4

14. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 
diğerlerinden daha küçüktür?

A) (–8) : (–4) B) (–8)·(–4)

C) (–8) + (–4) D) (–8) – (–4)

15.  4 – 5·6

işleminin sonucu kaçtır?

A) –6 B) –12 C) –19 D) –26

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri - II
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1.  
2

( 1) ( 2) ( 2)

–

– –: + +

işleminin sonucu kaçtır?

A) –2 B) –1 C) 1 D) 2

2.  
3

24
A

–
=  ve 

4
B

A

–
=

olduğuna göre, B2 aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) –4 B) –1 C) 1 D) 4

3. Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin doğru-yanlış 
etkinliğine verdiği yanıtlar görülmektedir.

İfade D Y

Sıfır ile negatif bir tam sayının çar-
pımı sıfırdır.

�

Farklı işaretli iki tam sayının topla-
mı pozitif olabilir.

�

Sıfır, tam sayılarla çarpma işlemin-
de etkisiz elemandır.

�

Sıfır, tam sayılarla toplama işle-
minde yutan elemandır.

�

Buna göre, öğrenci kaç tane ifadeyi doğru 
değerlendirmiştir?

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

4.  
( ) ( )

( )·( )

:12 3

6 2

– –

– +

işleminin sonucu kaçtır?

A) –3 B) –2 C) 2 D) 3

5.  (–2)·(–3) – (+3)·(–4)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –18 B) –6 C) +6 D) +18

6. –21 sayısının 6 fazlasının 2 katı hangi sa-
yının –3 katıdır?

A) 10 B) 8 C) –10 D) –15

7. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 
en büyüktür?

A) (–3)·6 – 4·(–2)

B) –4 + 9·(–4)

C) (–16) : (– 2)·(–3)

D) 9·(–8) : (9 – 1)

8.  (–15) : � = (+3)

işleminde “�” yerine gelmesi gereken tam 
sayının toplama işlemine göre tersi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) –5 B) –3 C) 3 D) 5

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri - III



Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri - III

9. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevap için 
+4 puan, her yanlış cevap için –2 puan veril-
mektedir. 

Tüm soruları cevaplayarak 16 doğru cevap 
veren bir öğrenci, bu sınavdan kaç puan 
alır?

A) 46 B) 48 C) 56 D) 64

10. 6–

Y
 işleminin sonucu bir doğal sayı oldu-

ğuna göre, “�” yerine kaç farklı tam sayı 
yazılabilir?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

11.  1. Sütun
�

2. Sütun
�

1. Satır ₺

2. Satır ₺

3. Satır ₺

4. Satır ₺

�
A

�
B

–8, –4, –2, –1, 1, 2, 4 ve 8 tam sayıları bu tab-
loya aşağıda verilen kurallara uygun şekilde 
yerleştirilecektir.

1. kural:  Her satırdaki tam sayıların çarpımları 
eşittir.

2. kural:  Sütunlardaki sayılar küçükten büyü-
ğe doğru sıralı olacaktır.

A: 1. sütundaki sayıların toplamıdır.

B: 2. sütundaki sayıların toplamıdır.

Buna göre, A + B toplamı kaçtır?

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6

12 ve 13. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

Aşağıda bir bilgisayar programının işlem adım-
ları verilmiştir.

1. adım: Tam sayıyı gir.

2. adım: Toplama işlemine göre tersini al.

3. adım: (–4) ile çarp.

4. adım: (+8) ile topla.

5. adım: Sonucu ekrana yaz.

12. Bu bilgisayara klavyeden –2 tam sayısı gi-
rildiğinde sonuç kaç olur?

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6

13. Bu bilgisayara klavyeden bir tam sayı yazıldı-
ğında ekranda –8 sonucu yazıyor.

Buna göre, klavyeden girilen tam sayı 
kaçtır?

A) –6 B) –4 C) –3 D) –1

14.  (–9)·(–3) + (–2)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –27 B) –25 C) 25 D) 27


