
1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

Yukarıda verilen işlemin sayma pullarıya gösterimi 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (+2)= +5  B) (+3) + (+1)= +4
C) (+3) + (-2)= +1  D) (-2) + (+3)= +1
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İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
 ☐ Δ
A) - -
B) - +
C) + -
D) + +

A) +11  B) +5  C) -5  D) -11

(-3)+(+8)

Sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıdakilerden  
hangisidir?

A) (+1) - (+4)= -3  B) (-2) - (-3)= +1
C) (+1) - (-4)= +5  D) (-3) + (+4)= +1

Yukarıda verilen işlemin sayma pullarıya gösterimi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) (+2) - (-2)= +4  B) (+2) - (+2)= 0
C) (-2) - (+2)= -4  D) (-2) - (+2)= -4

Yukarıda verilen sayı doğrusunda (-2) - (-3) ifadesinin 
gösteribilmesi için kesikli ok hangi sayıya gitmelidir?

A) -1  B) 0  C) +1  D) +2

İşleminin sonucunu en büyük değer olabilmes için ☐   
ve Δ ne olmalıdır?

(-3) ☐ (+8) Δ (-4)

7) Deniz seviyesinin 3 metre altında yüzen yunus ba-
lığı deniz seviyesinden 2 metre yukarıdaki asılı olan 
topa vurabilmek için kaç metre yukarı çıkmıştır?

A) +1  B) +2  C) +3  D) +5

Bir ip cambazı yerden 150 m yüksekliktekte gösteri 
yaptıktan sonra 870 m daha yükseğe çıkarak bir 
gösteri daha yapıyor. İp cambazı son gösterisini yap-
tığında yerden kaç m yüksekikte bulunmaktadır?

A) -1020 B) -720  C) +720 D) +1020

Bir denizaltı önce 1500 metre derine dalıyor. Daha 
sonra 700 metre yukarı çıktıktan sonra 400 metre 
daha dalıyor. Son durumda denizaltı deniz seviyesi-
ne göre konumu ne olur?
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A) -1900 m olur  B) -1200 m olur
C) -400 m olur   D) -300 m olur
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10) [(+8)+(-5)]+∆=[(-2)+(-5)]+☐

Yukarıda verilen işlemden yararlanarak ☐-∆ işlemi-
nin sonucu kaçtır?

A)+10  B)+6  C)-6  D)-10

11)

Sayı doğrusunda verilen işlem aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

A)3.(+2)=+6   B)6.(+1)=+6
C)2.(+3)=+6   D)1.(+6)=+6

12) -8 +4+2

x  :
A B

+8
  ?

Yukarıdaki şemanın doğru olabilmesi için boş bırakı-
lan yerler nasıl doldurulmalıdır?

    A       B        ?
A) +16     +2        x
B) +16     +2        :
C) -16     -2       x
D) -16           -2        :

13)(+4).(+12):(-3) işleminin sonucu kaçtır?

A)-144  B)-16  C)+16  D)+144

14)

Sayma pullarıyla verilen işlem aşağıdakilerden han-
gisidir?
A)(+2).(+3)   B)(+3).(-2) 
C)(+2).(-3)   D)(+3).(+2)

15)“Bankaya 1200 lira borcu olan Ahmet, bankayla an-
laşarak borcunu 8 eşit taksitte ödemeyi kabul ediyor.” 
ifadesine eşit matematiksel gösterim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)(+1200):(+8)  B)(+1200):(-8)
C)(-1200):(+8)   D)(-1200):(-8)

       (+12).0=☐
    (-8).(+1)=∆
(+100).(-1)=✳

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilmeyen ☐,∆ ve 
✳ yerine yazılabilecek sayılardan değildir?

A)+100 B)0  C)-8  D)-100

Kerim aklından 2 tane tam sayı tutuyor. Can’dan ise 
aklından bir sayı tutmasını ve bu üç sayıyı çarpınca 
aklındaki sayıya eşit olmasınnı istiyor Buna göre Can 
aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)-1  B)0  C)+1  D)+2

Bir mikrodalga fırın içerisindekileri her saniye 30C 
ısıtabilmektedir. Bu fırının içine -800C bir yemek ko-
yulduktan sonra fırın 35 saniye boyunca çalıştırırlıp 
yemek fırından çıkartılıyor. Fırından çıkarılan yemek 
kaç  0C de olur?

A) +25  B)+10  C)-10  D)-25

Yandaki tabloya 
göre B:A kaçtır?

A)-18  B)-9  C)+9  D)+18

(+1).(-2).(+3).(-4):(+6) işleminin sonucu kaçtır?
A)+8  B)+4  C)-4  D)-8
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