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TAM SAYILAR
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Yukarıda modellemesi verilen işlem aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

B) (+4) - (-2) = (+6)

C) (+4) - (+2) = (+6)

D) (+4) + (-2) = (+6)

2 Hakan girdiği 20 soruluk matematik denemesinde, 
verdiği her doğru cevap için +5 puan, her yanlış cevap 
için -3 puan ve boş bıraktığı sorular için puan alma-
maktadır. Hakan denemede 12 doğru, 3 boş yaptığına 
göre Hakan’ın denemeden aldığı puan kaçtır?
A) 60 B) 75

C) 85 D) 45

3

Yukarıda verilen eşitlikliklere göre;                  işleminin 
sonucu kaçtır? 

.(-91) = (91)

+12 = 0

.[(-3).(+5)] =[(-5).(-3)].(+5)

+ -

A) -8 B) -7 C) 4 D) 6

4 (-2)2 + (-1)97 - 22 - 1100 işleminin sonucu kaçtır?

A) 10 B) 6 C) 0 D) -2

5

Yukarıda Ali, Ayşe, Ahmet ve Hasan’ın basketbol topu-
na göre konumları ve uzakları verilmiştir.
Buna göre hangisi basketbol topuna en yakındır ?

Ali

Ahmet Hasan

Ayşe

(-3)4(-2)6

(-8)2
631

A) Ali B) Ayşe C) Ahmet D) Hasan

6

Yukarıda Mersin iline ait bir haftalık hava sıcaklığı 
verilmiştir.
Mersin ilinin hafta içi sıcaklık ortalaması, hafta sonu 
sıcaklık ortalamasına eşit olduğuna göre Pazar günü 
Mersin’de hava sıcaklığı kaç derecedir?

GÜNLER SICAKLIK
Pazartesi -6
Salı -8
Çarşamba 0
Perşembe 2
Cuma -3
Cumartesi 1
Pazar ?

A) -7 B) -6 C) -5 D) -8
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Bu testin cevap anahtarına ve diğer testlere 
ulaşmak için sitemizi ziyaret edin.

Tüm hakları saklıdır.©

7 İki basamaklı en küçük tam sayı ile bir basamaklı en 
büyük sayının toplamı kaçtır?
A) 9 B) 19 C) -1 D) -90

8
                ifadesinin bir tam sayı olabilmesi için m             
                yerine yazılabilecek tam sayıların çarpımı    
                kaçtır?

4
m + 1

A) -90 B) 8 C) 3 D) 0

9 |-3|3 + (-2)2 +5.(- 110) işleminin sonucu aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) 26 B) -18 C) -28 D) -36

10

Yukarıda verilen sayı doğrusu üzerinde belirtilen 
noktalar arasındaki uzaklıklar eşit olduğuna göre A+B 
değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A B-6 10

A) -16 B) -12 C) 12 D) 16

11 Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Negatif tam sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.

B) Bütün tam sayıların sıfırıncı kuvveti 1’dir.

C) Bütün tam sayıların mutlak değeri pozitiftir.

D) En büyük negatif tam sayı -1’dir.

12 123.1015 - 1 işleminin sondan kaç basamağında 9 raka-
mı bulunur?

A) 18 B) 17 C) 15 D) 14

13 • (-12) + (+8) = +4
• (-15) - (-4) = -19
•  -11 - 8 = -19
• (-120) : (+15) = -8

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

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

14 Sayı doğrusu üzerinde +4’e 5 birim uzaklıkta bulunan 
tam sayıların toplamı kaçtır?

A) 8 B) 10 C) 9 D) -1


