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Ön Söz

NESRİN CAN
Genel Koordinatör

Değerli Öğrenciler, Saygıdeğer Veliler ve Kıymetli Öğretmenler,

Öğretim ve sınava hazırlık süreçlerinin destekleyicisi olarak önemli bir işlev üstlenen 
yardımcı kaynak kitaplarının hazırlanması ve sizlerin kullanımına sunulması, yoğun 
emek harcanan bir süreçtir. Daima mükemmel olana yaklaşma çabasındaki bizler, bu 
yolda işimizi titizlikle yürüterek, tüm süreci ilmek ilmek dokuyarak bir projemizin daha 
sonuna geldik ve sizleri “Ulti” serisi ile buluşturduk.

“Ulti” serisi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programlarında yer 
alan ve öğretim süreçlerinin sonunda elde edilmeye çalışılan kazanımlara uygun olarak 
öğretim programlarına hâkim, alanında yetkin öğretmenlerimizce hazırlanmıştır. Bu 
seride yer alan kitaplardaki soruların tümünün, öğrencilerin “analitik düşünme” ve 
“eleştirel düşünme” becerisini geliştirmesine öğretim programlarında benimsenen 
“disiplinler arasılık” ve “değerler eğitimi” anlayışına uygun olmasına özen gösterilmiştir.

“Ulti” serisinde yer alan kitaplar; özgün, okul müfredatını destekleyici, çoktan seçmeli 
test tekniğini geliştirici beceri temelli sorulardan oluşmaktadır. İçerdiği temel soru 
tipleri ve yeni nesil sorularla öğrencilerin okulda edindikleri temel bilgi ve becerileri 
uygulama, kendi düzeyini ölçerek sınavlara hazır hâle gelme olanağı bulduğu önemli 
bir öğretim materyalidir. Bu materyalden en iyi verimin alınması için öncelikle konuların 
eksiksiz biçimde öğrenilmesi ve pekiştirilmesi önerilmektedir. Böylece MEB tarafından 
yapılan çeşitli sınavların düzeyine ulaşan ve yer yer daha üst bilgi ve becerileri yoklayan 
sorulardan en verimli sonuç elde edilecek ve bireyler, hedeflenen seviyeye ulaşmış 
olacaktır.

Sizlere “Ulti” serisini ulaştırmanın haklı gururunu yaşamamızda emeği geçen 
öğretmenlerimize ve yayınevi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 

“Ulti” serisinin başarılarınıza giden yola bir ışık, hayallerinize bir basamak olması 
dileğiyle…
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1. ÜNİTE

TAM SAYILARLA İŞLEMLER

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi

Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri

Tam Sayılarla Çarpma İşlemi

Tam Sayılarla Bölme İşlemi

Tam Sayıların Kuvvetleri

Tam Sayı Problemleri
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6
7. Sınıf Matematik

Test 01 Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi - I

1.  A = (–3) + (–5)

 B = (+7) + (–4)

olduğuna göre, A + B işleminin sonucu kaçtır?

A) –11 B) –5 C) 5 D) 11

 

2. Aşağıda verilen toplama tablosunda satır ve sütun-
daki sayıların toplamı kesiştikleri hücreye yazılacak-
tır.

+ –6 +11

+3

–9

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu hücrele-
re yazılacak tam sayılardan biri değildir?

A) –15 B) –3 C) –2 D) 14

 

3. Aşağıda verilen sayı doğrusu eş aralıklara bölün-
müştür.

C 0 A 3B

Bu sayı doğrusunda A, B ve C noktalarının yeri-
ne gelecek tam sayılar için, A + B – C işleminin 
sonucu kaçtır?

A) 4 B) 0 C) –2 D) –4

4. �: –50’den küçük en büyük tam sayıdır.

�: –12’den büyük en küçük tam sayıdır.

Buna göre, � – � işleminin sonucu kaçtır?

A) –62 B) –40 C) –38 D) –24

5. 
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+ +

+ +

Sayma pullarıyla modellenen işlemin matematik 
cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (+4) + (+2) = +6 B) (+6) + (–2) = +4

C) (+4) – (+2) = +4 D) (+4) – (–2) = +6

6. 

–6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5

Sayı doğrusunda gösterilen işleme ait matema-
tik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (–8) – (+3) = –5 B) (+8) + (–5) = +3

C) (+3) + (–8) = –5 D) (+3) + (–5) = –2
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Test 01Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi - I

7. Dikdörtgenin çevresi kenar uzunluklarının toplanmasıyla bulunur.

Bir telin bükülmesiyle aşağıda gösterilen dikdörtgen oluşturulmuştur.

7 cm

4 cm

Bu tel açılıp doğrusal hâle getirilerek ardışık sayılar arası 1 santimetre olan sayı doğrusuna aşağıdaki gibi yerleşti-
rilmiştir.

2 3

Buna göre, telin diğer ucu sayı doğrusunda hangi tam sayı ile aynı hizada olur?

A) –18 B) –19 C) –20 D) –21

8. Yağız, dikdörtgen biçimindeki kartonu Şekil I’deki gibi eş karelere ayırıp her bir karesine bir tam sayı yazıyor.

(–3) (+4) (–5) (+2) (+5)

(–1) (–2) (+6) (–7) (+8)

Şekil I Şekil II

(+7) (+3) (+1) (–4) (+7)

Daha sonra bu kartonu Şekil II’deki gibi farklı renklerde boyayarak bölgelere ayırıyor.

Buna göre, hangi renk bölgenin üzerinde yazan tam sayıların toplamı en küçüktür?

A) B) C) D)
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1. Aşağıda verilen çiçekte bir çıkarma işlemi tanımlan-
mıştır.

–14
–3

–10
–8

–5

+2
–8

Bu çiçeğin merkezinde bulunan tam sayı eksilen, 
yeşil yapraklarda bulunan tam sayı çıkan olacak 
şekilde çıkarma işlemi yapılarak sonuçlar mor renkli 
yapraklara yazılacaktır.

Buna göre, mor renkli yapraklara yazılacak tam 
sayıların toplamı kaçtır?

A) –10 B) –18 C) –44 D) –108

2. Aşağıdaki tabloda bazı illerin bir gün içinde ölçülen 
sıcaklık değerleri verilmiştir.

Tablo: İllerin Sıcaklık Değerleri

İller Ankara Kayseri İzmir Kars Bitlis
Sıcaklık (°C) –5 –6 +6 –10 +8

Tabloya göre, en sıcak olan il ile en soğuk olan il 
arasındaki sıcaklık farkı kaç derecedir?

A) 2 B) 6 C) 9 D) 18

3.  8  –3  15  –7

işleminin sonucunun en büyük olması için boş 
kutulara toplama (+) ya da çıkarma (–) işlemleri 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi yerleştiril-
melidir?

A) +, –, + B) –, –, –

C) –, +, – D) +, +, +

4.   –25 12

?

–24

+

–

Yukarıda verilen işlem şemasında işlemler sol-
dan sağa doğru yapıldığına göre, “?” yerine ya-
zılması gereken tam sayı kaçtır?

A) –37 B) –13 C) 1 D) 11

5.  
–8 +11 +5 –3

Yukarıda verilen balonlardan hangi renk balon 
patlatılırsa kalan balonların üzerindeki tam sayı-
ların toplamı 0 (sıfır) olur?

A) Sarı B) Kırmızı

C) Mavi D) Yeşil

6. Aşağıda verilen sayı doğrusunda “?” ile gösterilen 
nokta (–15) ile (+7) sayılarına eşit uzaklıktadır.

 
(–15) ? (+7)

Buna göre, “?” yerine hangi sayı yazılmalıdır?

A) –4 B) –3 C) +3 D) +4

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi - IITest 02
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7. Aşağıda kareliler takımı ile oluşturulmuş bir şekil verilmiştir.

–7 +4 –2

–1 –10 +5 2

–13 6 +3

 Bu şekilde yeşil ve sarı renkli karelerin her birine, kendileriyle ortak kenara sahip beyaz 
karelerdeki tam sayıların toplamı yazılacaktır.

Buna göre, yeşil ve sarı renkli karelere yazılacak sayıların toplamı kaçtır?

A) –6 B) –8 C) –10 D) –12

8. Üzerinde tam sayıların yazılı olduğu beş tane balon görseldeki gibi bir düzeneğe bağlanmıştır.

–5 +8 5 +7 –6

Kerem bu düzeneğe iki atış yapmış ve 1. atışında üzerinde en büyük tam sayı yazan balonu, 2. atışında ise üzerinde 
en küçük tam sayı yazan balonu patlatmıştır.

Buna göre, düzenekteki patlamayan balonların üzerinde yazan tam sayıların toplamı kaçtır?

A) 9 B) 7 C) –4 D) –6

9. Bera, hazırladığı aile albümünde aile bireylerinin yaşlarını kendi yaşından kaç yaş büyük ise (+) işaretiyle, kaç yaş 
küçük ise (–) eksi işaretiyle göstermiştir.

+25 +28

–7 –3
Erkek kardeşKız kardeş

Bera

Anne Baba

Bera’nın erkek kardeşi 14 yaşında olduğuna göre, annesi ile kız kardeşinin yaşları toplamı, babasının ya-
şından kaç fazladır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi - II Test 02
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Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri

1. –24 sayısının toplama işlemine göre tersi �’dir. 42 
sayısının toplama işlemine göre tersi �’dir.

Buna göre, � – � işleminin sonucu kaçtır?

A) –66 B) –18 C) 18 D) 66

2. I. (–7) + 5 = 5 + (–7)

II. 24 + (–16) = (–16) + 24

III. (–8) + (–13) = (–13) + (–8)

IV. 15 + (–7) = 7 + (–15)

Yukarıda numaralandırılarak verilen işlemlerin 
hangisinde değişme özelliği yanlış kullanılmış-
tır?

A) I B) II C) III D) IV

3. (–13) + 6 + 13 işleminin çözüm aşamaları aşağıda 
verilmiştir.

 

( ) ( )

[( ) ]

13 6 13 13 13 6

13 13 6

0 6

6

– –

–

+ + = + +

= + +

= +

=

Buna göre, işlemin çözümünde sırasıyla topla-
ma işleminin hangi özellikleri kullanılmıştır?

A) Birleşme, değişme, ters eleman, etkisiz eleman

B) Birleşme, değişme, etkisiz eleman, ters eleman

C) Değişme, birleşme, ters eleman, etkisiz eleman

D) Değişme, birleşme, etkisiz eleman, ters eleman

4. Aşağıdaki panoda yazan işlemin sonucu, toplama 
işleminin etkisiz elemanına eşittir.

 

(–16) + A – (+5) = ?

Buna göre, A yerine yazılacak tam sayı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) –21 B) –11 C) 11 D) 21

5. Aşağıda iki sayı doğrusunda birer işlem gösterilmiştir.

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

Buna göre, sayı doğrularında gösterilen bu iş-
lemler toplama işleminin hangi özelliğine örnek-
tir?

A) Değişme özelliği

B) Birleşme özelliği

C) Etkisiz eleman özelliği

D) Ters eleman özelliği

6. • –17 + � = 0

• � + (–22) = (–22) + (–3)

• [(–18) + �] + (–6) = (–18) + [9 + (–6)]

Yukarıda verilen eşitliklere göre, � – � + � işle-
minin sonucu kaçtır?

A) 23 B) 25 C) 27 D) 29

Test 03
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Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri Test 03

8. Aşağıda �, � ve � sembollerinin gösterdiği tam sa-
yılarla ilgili bilgiler verilmiştir.

�: İki basamaklı en küçük tam sayının toplama işle-
mine göre tersidir.

�: � sayısı ile toplamının, toplama işlemine göre 
tersi –104 sayısına eşittir.

�: Toplama işleminin etkisiz elemanıdır.

Buna göre, � – � + � işleminin sonucu kaçtır?

A) 105 B) 95

C) 94 D) –104

9. Aşağıda her iki yüzünde de tam sayıların yazılı ol-
duğu dört adet disk verilmiştir.

–12

1. disk

21

2. disk

–5

3. disk

?

4. disk

Bu disklerin arka yüzlerinde yazan tam sayılar ile ön 
yüzlerinde yazan tam sayıların toplamı, toplama iş-
leminin etkisiz elemanını vermektedir.

4. diskin arka yüzünde yazan tam sayı, ilk üç dis-
kin arka yüzlerinde yazan tam sayıların toplamına 
eşittir.

Buna göre, 4. diskin ön yüzünde yazan sayı kaç-
tır?

A) 5 B) 4 C) 0 D) –4

7. Mehmet Öğretmen, hazırladığı “Özellik Asmaca” oyunu ile öğrencilerin tam sayılarda toplama işleminin özelliklerini 
kavramalarını hedeflemiştir.

Bu oyunda kullanılacak renkli kutular ile dört bölümden oluşan platform aşağıda gösterilmiştir.

Değişme Özelliği5 + [(–7) + (12)] = [5 + (–7)] + (+2) (–15) + (+15) = 0

(+7) + 0 = (+7) (–3) + (–5) = (-5) + (–3)

1
1

Birleşme Özelliği2

Ters Eleman Özelliği3

Etkisiz Eleman Özelliği4

2 3 4

Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden işlemlerle eşleştirdiği kutuların temsil ettiği tam sayılarla toplama işlemi özellik-
lerini belirleyerek platformda bu özelliğe karşılık gelen bölüme asmalarını istemiştir.

Buna göre, tüm kutuları platform bölümlerine doğru asan bir öğrencinin platform görüntüsü aşağıdakiler-
den hangisi olur?

A) B) C) D)
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Tam Sayılarla Çarpma İşlemi

1. Aşağıda verilen kartların her birinin üzerinde bir iş-
lem verilmiştir.

 

(–3)·(–7)8·(–3)

(–4)·214·3

Aşağıdakilerden hangisi bu işlemlerden herhan-
gi birinin sonucu değildir?

A) –24 B) –21 C) –8 D) 42

2. Aşağıdaki sayı piramidinde yan yana bulunan iki sa-
yının çarpımı üstlerindeki ortak kutuya yazılacaktır.

–3 5 –2

?

Buna göre, en üstteki kutuya yazılacak sayı kaç-
tır?

A) –150 B) –30 C) 150 D) 200

3. –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Sayma pullarıyla modellenen işlem aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) (–3)·(–4) = 12 B) (3)·(4) = 12

C) (3)·(–4) = –12 D) (–3)·(4) = –12

4. • (–12)·1 = – 12

• [(–2·5)· 3] = [–2·(5·3)]

• 4·(–2 + 7) = 4·(–2) + (4·7)

• 0·125 = 0

Yukarıda verilen işlemlerde çarpma işleminin 
hangi özelliğine örnek yoktur?

A) Değişme özelliği

B) Etkisiz eleman özelliği

C) Yutan eleman özelliği

D) Çarpma işleminin toplama üzerine dağılma özel-
liği

 

5. Aşağıda açınımı verilen küp kapatıldığında karşılıklı 
yüzeylerdeki sayılar çarpılacaktır.

–5 +6 –4 –8

–3

–2

Buna göre, bu çarpımların toplamı kaçtır?

A) –22 B) 6 C) 8 D) 22

6. 
–6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1

Sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) (–3)·(+2) = –6 B) (+2)·(–3) = –6

C) (+3)·(–2) = –6 D) (–3)·(–2) = 6

Test 04
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Tam Sayılarla Çarpma İşlemi

7. Aşağıda her birinin içinde dörder tane kart bulunan iki kutu verilmiştir.

–1 6 –5 –9 –8 4 –2 5

1. kutu 2. kutu

Bu kutulardan rastgele birer tane kart çekilip üzerindeki tam sayılar birbiri ile çarpılıyor.

Buna göre, yapılan çarpma işleminin sonucu en az kaç olur?

A) –72 B) –48 C) –45 D) –36

8. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cm Beyza, cetvelini kullanarak pergelinin aralığını yandaki gibi aç-
mıştır.

Beyza daha sonra pergelinin sivri ucunu aralık-
ları, 1 santimetre olan bir sayı doğrusunda –2 
noktasına yerleştirip bir çember çizmiştir.

Buna göre, çemberin sayı doğrusundan geçtiği noktalarda yazılı olan tam sayıların çarpımı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) –32 B) –24 C) –18 D) 0

9. Özüm, yarıçap uzunlukları farklı olan süs bantlarını büyükten küçüğe doğru aşağıdaki gibi üst üste koymuştur. 

Tabloda verilen her bir işlemin sonucu da bu bantlardan birinin yarıçap uzunluğunu göstermektedir.
   

Yarıçap Uzunluğu (cm) Süs Bandı Rengi
(–8)·(+2) + (–13)·(–2)

(–2)·(–3) – (+1)
(+20) – (–6)·(–2)
11 + (–3)·(+2) – 1

Buna göre, Özüm tablodaki süs bandı rengi bölümünü doğru bir şekilde doldurduğunda tablonun görünü-
mü aşağıdakilerin hangisi gibi olur?

A) Kırmızı
Yeşil
Mavi
Sarı

 B) Kırmızı
Mavi
Yeşil
Sarı

 C) Mavi
Kırmızı
Yeşil
Sarı

 D) Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil

–2

Test 04
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Tam Sayılarla Bölme İşlemi

1. • –27 : –3

• –144 : 2

• 
2

3 4

–

– · –^ ^h h

•  125 : –15

Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin so-
nucu negatiftir?

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

2.  
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Sayma pullarıyla modellenen işlem aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) (–15) : (–3) = 5 B) (–15) : (–5) = 3

C) (–15) : 5 = –3 D) (–15) : 3 = –5

3.  –72 6

:

–120 –20

:

?

:

Yukarıda verilen şemadaki işlemler soldan sağa 
doğru yapıldığında “?” yerine yazılacak sayı kaç 
olur?

A) –2 B) –1 C) 1 D) 2

4. Aşağıda verilen sayı doğrusu eş bölmelere ayrılmış-
tır.

–12 A B –4 C

Bu sayı doğrusunda A, B ve C noktalarının ala-
cağı değerler için A : C + B işleminin sonucu 
kaçtır?

A) –11 B) –8 C) –3 D) –1

 

5. Aşağıda verilen tabloda boyalı sütundaki tam sayı-
lar, boyalı satırdaki tam sayılara bölünecek ve çıkan 
sonuç bu satır ve sütunların kesiştikleri karelere ya-
zılacaktır.

: –3 –1 –5

–12 �

30 �

–75 �

Buna göre,  + � işleminin sonucu kaçtır?

A) –2 B) 2 C) 4 D) 6

6.  36 : (–4) ·(–2)

: (–1)

(–6) +(–6) :
?

Yukarıda verilen şemada ok yönünde yapılacak 
işlemler sonucunda “?” yerine yazılacak sayı 
kaçtır?

A) –4 B) –2 C) 1 D) 4

Test 05
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7. Sınıf Matematik

Tam Sayılarla Bölme İşlemi

7. Aşağıda üzerinde tam sayıların yazılı olduğu eş karelerden oluşturulmuş şeritler ile bu şeritleri sağa ve sola hareket 
ettirebilen bir düzenek verilmiştir.

–10 –20 18

18 –6 6 –3 –6 8 2 –1 –7 20

–115 9 –72 36 –15

Buton

20 4 Sağ

Üst şerit

Alt şerit

Sol

Bu düzenekteki kırmızı butona basıldığında üstteki şerit 4 kare sağa, alttaki şerit ise 3 kare sola hareket ediyor.

Buna göre, butona basıldığında son durumda mavi ibrenin gösterdiği tam sayının, kırmızı ibrenin gösterdiği 
tam sayıya bölümü kaçtır?

A) 10 B) 5 C) –6 D) –9

Test 05

8. Aşağıdaki şemada her bir yıldızın içindeki sayı ken-
disine bağlı olan karelerdeki sayıların işaretlerine 
göre yapılacak işlemle belirlenecektir. Yıldıza bağlı 
karelerdeki sayılar aynı işaretli ise bu sayıların çar-
pımı, zıt işaretli ise küçük sayının büyük sayıya bö-
lümü yıldızın içine yazılacaktır.

–8

–12

� �
–3

4

�

�
Buna göre, şemadaki tüm yıldızlara yazılacak 
sayıların toplamı kaçtır?

A) 55 B) 42

C) 36 D) –72

9. Aşağıda verilen kâsenin içindeki toplarda tam sayı-
lar yazılıdır.

–15
–8

5 –12–1–1
2 18

6
–4 4 –5

5

Bu kâseden aşağıda özellikleri verilen topları üç 
arkadaş sırasıyla alıyor.

• Ali, üzerindeki sayılardan sayı doğrusunda birbi-
rine en uzak olan iki topu alıyor.

• Burçak, birbirine oranı –2 olan tüm topları alıyor.

• Ceylan, toplama işlemine göre ters eleman olan 
tüm topları alıyor.

Buna göre, kâsede kalan topların üzerlerindeki 
tam sayıların birbirine bölümü aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) –5 B) –1

C) 4 D) 5
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7. Sınıf Matematik

Tam Sayıların Kuvvetleri - I

1. 

3 3 3 3 3 3 3· · · · · =

( ) ( )·( )·( ) ( )2 2 2 2 2– · – – – – x

y

=

Yukarıda verilen eşitliklere göre, x – y işleminin 
sonucu kaçtır?

A) –2 B) –1 C) 1 D) 2

2.  
( )

( )

4 8

2 32

3 81

2 4

–

– –

– –

2

5

4

2

=

=

=

=

Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?

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

3. Aşağıda verilen balonların üzerinde üslü ifadeler 
yazmaktadır.

(–10)3 –42 (–3)5 (–5)10

Bu balonların üzerindeki üslü ifadelerden kaç 
tanesinin sonucu negatiftir?

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

4.  
–52 + (–5)2

işleminin sonucu kaçtır?

A) –50 B) 0 C) 20 D) 50

5. Aşağıda verilen işlem kartları ile aynı değerdeki so-
nuç kartları birbiri ile eşleştirilecektir.

 
İşlemler Sonuçlar

(–4)2 + (–1)5
1

(–2)3 + (–3)2 –18

–32 – (–3)2

0

15

Buna göre, eşleştirmeden sonra dışarıda kalan 
sonuç kartı aşağıdakilerden hangisidir?

1–18

0 15

A) B)

C) D)

6. x = –2 için,

 x1 + x2 + x3 

ifadesinin değeri kaçtır?

A) 14 B) 12 C) –4 D) –6 

Test 06
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7. Sınıf Matematik

Tam Sayıların Kuvvetleri - I

7. Aşağıda üzerinde tam sayıların yazılı olduğu üslü ifadelerin değerini hesaplama aracı gösterilmiştir.

ÜS (KUVVET)

32

1

3

2

58

6

7

4 3

(–1)

1 2

(–4)

(–2)

Taban 25 = 2·2·2·2·2
= 32’dir.

(–3)

4

Bu aracın hareket eden ibresi; mavi bölgede üzerine geldi-
ği tam sayıyı taban, sarı bölgede üzerine geldiği tam sayıyı 
üs (kuvvet) kabul edip oluşturduğu üslü ifadelerin değerini 
hesaplayarak ekranda göstermektedir.

Buna göre, ibre şekildeki konumda iken hareketine başlayarak bir turunu tamamladığında ekranda kaç tane 
negatif tam sayı görünür?

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

8. Aşağıda verilen çokgenin içinde yazan sayı taban, çokgenin kenar sayısı içinde yazan sayının üssü olacak şekilde 
bir işlem tanımlanmıştır.

Örneğin; 4  = 43 = 4·4·4 = 64’tür.

Buna göre, 3 –+ –1–2  işleminin sonucu kaçtır?

A) –50 B) –49 C) 49 D) 50

9. Aşağıdaki yapboz parçalarının her birinde bir üslü ifade yazılıdır.

(–3)3 –103 –52 (–8)2 –25

Bu yapboz parçalarının üzerindeki üslü ifadenin değeri, en küçük olan en solda olacak şekilde küçükten büyüğe 
doğru sıralanacaktır.

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) B)

C) D)

Test 06
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7. Sınıf Matematik

Tam Sayıların Kuvvetleri - II

1. A = (–3)4 

B = –92 

C = (–5)3 

Yukarıdaki üslü ifadelerin sonuçlarının küçükten 
büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisi-
de doğru verilmiştir?

A) C < A = B B) B < C < A

C) C < B < A D) A = B < C

2. Aşağıdaki kutuların içinde numaralanmış toplar var-
dır.

orta–2
–3

–5

I. kutu II. kutu

1
2 3

I. kutudaki toplarda yazılı sayı taban, II. kutudaki 
toplarda yazılı sayı üs olacak şekilde birer top çeki-
lerek üslü ifadeler oluşturulacaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu üslü ifa-
delerden birinin sonucu olamaz?

A) –125 B) –9 C) –8 D) –5

3. a ve b 1’den farklı birer tam sayı ve ab = 81’dir.

Buna göre, a + b işleminin sonucu en az kaçtır?

A) –80 B) –7 C) 1 D) 7

4. Aşağıda verilen şekil ve içindeki sayılar arasında bir 
işlem tanımlanmıştır.

c
(a – b)c dir.

a b

Buna göre,

4

3 5

3

2 –1
+

işleminin sonucu kaçtır?

A) 11 B) 15 C) 17 D) 43

5. Aşağıda verilen çarkın her bir dilimine birer üslü ifa-
de yazılmıştır.

–24 –110

(–1)100(–3)5

2543

Mavi boyalı dilimlerde yazan üslü ifadelerin top-
lamı ile pembe boyalı dilimlerde yazan üslü ifa-
delerin toplamının farkı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) –261 B) –163 C) –131 D) 81

6.  �2 = 9 ve �4 = 16

olduğuna göre, � – � ifadesinin alabileceği en 
küçük değer kaçtır?

A) –7 B) –5 C) 1 D) 5

Test 07
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7. Sınıf Matematik

Tam Sayıların Kuvvetleri - II

7. Aşağıda verilen çokgenin içine yazılan işaret ile 
köşelere yazılan ifadeler arasında bir kural vardır. 
Bu kurala göre üçgenin içinde (–) işareti ve şekil üç 
kenarlı olduğundan üçgenin köşelerine –3’ün 1’den  
başlayan ardışık kuvvetleri yazılmıştır. Köşelerdeki 
ifadelerin toplamı da üçgenin değeri olmaktadır.

–

(–3)3 (–3)1

(–3)2

       Üçgenin değeri = 
(–3)1 + (–3)2 + (–3)3 = (–3) + 9 + (–27) = 21’dir.

–

Buna göre, 
–

 karesinin değeri aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 194 B) 196

C) 204 D) 206

8. Aşağıda tam sayıların yazılı olduğu bir oyun tahtası 
ve yüzeylerinde 1’den 6’ya kadar (1 ve 6 dâhil) olan 
sayıların yazılı olduğu bir küp gösterilmiştir.

–2 8 4

2–4 1 –9

–3 2 3

1
3

Bu küp, oyun tahtasının üstüne atılacak ve tahtada-
ki sayı taban, küpün üst yüzeyindeki sayı üs olacak 
şekilde değerleri eşit üslü ifade çiftleri oluşturula-
caktır.

Buna göre, aşağıdaki üslü ifadelerden hangisi-
nin değerine eşit olan başka bir üslü ifade oluş-
turulamaz?

A) (–2)2  B) (–2)3 

C) 34  D) 42 

Test 07

9. Aşağıda verilen kartonun ve bardakların üzerlerinde yazan tam sayılar kullanılarak üslü ifadelerle ilgili bir etkinlik 
hazırlanmıştır.

Şekil I Şekil II

1 2 3 4 5

–1 –5

–43

–2

Bu etkinliğe göre Şekil II’deki bardaklar, Şekil I’deki tam sayıların üstüne kapatılarak kartonda yazan sayılar taban, 
bardağın üstündeki sayılar üs olacak şekilde üslü ifadeler oluşturulmaktadır.

Buna göre, bardakların hepsi aynı anda herhangi bir tam sayının üstüne kapatıldığında oluşan üslü ifadele-
rin sonuçlarının toplamı en fazla kaç olur?

A) 887 B) 881 C) 788 D) 323
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7. Sınıf Matematik

Tam Sayı Problemleri - I

1. 

Deniz seviyesinin 45 metre üzerinde uçan kuş ile 
deniz seviyesinin 24 metre altında bulunan bir 
balık arasındaki uzaklık kaç metredir?

A) 21 B) 36 C) 59 D) 69

2. Pazartesi günü Erzurum’da hava sıcaklığı –3 °C’dir. 
Bu hafta içi her gün hava sıcaklığı bir önceki güne 
göre 2 °C ısınmıştır.

Buna göre, bu hafta Erzurum’da cuma günü öl-
çülen hava sıcaklığı ile pazartesi günü ölçülen 
hava sıcaklığı arasında kaç derece fark vardır?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 8

3. Bir hastanenin 2. katında bulunan doktor, hastaları-
nı kontrol etmek için önce 6 kat aşağı iniyor. Daha 
sonra 3 kat yukarı çıkıyor ve son olarak da 4 kat 
yukarı çıkıyor.

Buna göre, bu doktor son durumda kaçıncı kat-

tadır?

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

4. Aşağıda verilen küpün karşılıklı yüzlerinde bulunan 
sayıların toplamı –3’tür.

 

–2

–1

5

Buna göre, küpün görünmeyen yüzlerindeki sa-
yıların çarpımı kaçtır?

A) –18 B) –16 C) –10 D) 16

5. Aşağıdaki tabloda bir yarışmada cevaplanan soru-
ların her birinin doğru, yanlış ya da boş olma duru-
muna göre kaç puan alınacağı gösterilmiştir.

Doğru Soru Puanı +4
Yanlış Soru Puanı –3
Boş Soru Puanı –1

Buna göre, 20 soruluk bir yarışmada 12 tane 
doğru 4 tane yanlış cevap veren bir yarışmacının 
toplam puanı kaç olur?

A) 36 B) 34 C) 32 D) 30

6. Deniz seviyesindeki bir bahçede sondaj makinesi ile 
su kuyusu kazdırılmıştır. İlk gün 8 metre derine inen 
sondaj makinesi, 2. gün ilk gün indiği derinliğin 1,5 
katı kadar daha derine inmiş 3. gün ise 2. gün indiği 
derinliğin 2 katı kadar daha derine inerek suyun ol-
duğu derinliğe ulaşmıştır.

 

Buna göre, su kuyusunun yükseltisini metre 
cinsinden gösteren tam sayı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 44 B) 36 C) –44 D) –48

Test 08


