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Yaprak testler için QR kodu okutun.8.
SINIF

ÇALIŞMA KAĞIDI

1 Mesut KIŞLAKGökmen GÖKKOCA

KAREKÖKLÜ İFADELER
Tam Kare Sayılar
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Aşağıda bir kenar uzunlukları verilen karelerin alanlarını bulunuz.
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Karenin alanını bir kenar uzunluğunun karesini alarak bulduğumuzu hatırladınız mı? Şimdi aşağıda kenar uzun-
lukları verilen karelerin alanlarını yanlarına yazalım.

Aşağıda verilen tam sayılardan tam kare olanları işaretleyiniz.
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Bir tam sayının karesi olan pozitif tam sayılara tam kare pozitif tam sayılar denir. 1, 4, 9, 16, 
25, 36 ... gibi sayılar tam kare pozitif sayılara verilebilecek örneklerdendir.

Tüm negatif sayıların karesi (2. kuvveti) alındığında sonuç daima pozitif sayı olduğun için, ne-
gatif sayılar asla tam kare bir sayı olamaz.
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Bu konu ile ilgili yaprak testlere ulaşmak 
için sitemizi ziyaret edin.

Tüm hakları saklıdır.©
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Kareköklü ifadeler   sembolü ile gösteri-
lir.  Örneğin; 25  sayısı “karekök yirmi 
beş” ya da  “yirmi beşin karekökü”  olarak 
okunabilir.
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Aşağıda verilen kareköklü ifadelerin okunuşlarını yan-
larına yazınız. Alanı 169 2 cm  olan bir karenin çevresi kaç santimet-

redir?

Üç basamaklı ve birler basamağındaki rakamı 9 olan 
kaç tane sayı vardır?

2 sayısının 300’e kadar hesaplanan  doğal sayı kuv-
vetlerinden kaç tanesi tam kare sayıdır?
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+ - -  işleminin sonucu kaçtır?

Ankara’ya gitmek için otobüs bileti alan 
Emre, bilette yazan koltuk numarasının 
tam kare bir sayı olduğunu farketmiştir.

Yukarıda verilen örneklere bakarak aşağıda verilen 
kareköklü ifadelerin değerlerini bulunuz.

Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
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Bir kareköklü ifadenin değeri hesaplanırken 
o sayının hangi sayının karesi olduğuna 
bakarız. Bunu bulduktan sonra  o sayı bizim 
karekökümüzün değerini belirtir.
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d) 13 21 25- - =

e) 2 100 96× + =

169 2 cm

Çevre = ?

Emre’nin bindiği otobüsün koltuk numaraları 1’den 
başlayıp 46’ya kadar olduğuna göre Emre’nin oturabi-
leceği koltuk numaraları hangileri olabilir?


