
8. SINIF

ÇOK BÜYÜK SAYILARDA BİLİMSEL GÖSTERİM

ÜSLÜ SAYILAR 
BİLİMSEL GÖSTERİM

”a” bir gerçek sayı 1 ≤ |a| < 10 ve n ϵ Z  olmak üzere  a. 10n  bilimsel gösterimdir.

a sayısı 1 ile 10 arasında bir sayı olmalı. (1 dahil)

690 olmaz     69 olmaz             6,9 olur
10 dan büyük 10 dan büyük 1 ile 10 arasında

2) Sayımızın yeni halini yazalım.
          6,90 000 000 

1)

3) n sayısı bulmak için virgülden sonraki rakamları say
 6,90 000 000 

8 tane rakam

Cevap:      6,9 . 108

a sayısı 1 ile 10 arasında bir sayı olabilir. (1 dahil)

50 olmaz    5 olur
10 dan büyük 1 ile 10 arasında

2) Sayımızın yeni halini yazalım.
          5,000000

1)

3) n sayısı bulmak için virgülden sonraki rakamları sayalım
 5,000000

 1,250000000
9 tane

Cevap:      1,25 . 109

a sayısı     12,5 . lmaz             1,25 olur

En çok yapılan hata; virgülden sonraki sadece sıfırların sayılması. 

Virgülden sonraki tüm rakamları saymalıyız. 

5,400000 => 5 tane sıfır var eğer 105  yapılırsa yanlış cevap.  

Virgülden sonra 6 rakam var  5,4 . 106 doğru cevap

 1,070000
6 tane

Cevap:      1,07 . 106

a sayısı        10,7  olmaz        1,07 olur

n sayısı

n sayısı

x10-2

 1,230000000
9 tane

=  1,7 . 109 gram

x103

x10-3

x102

HAP BİLGİ

  1,23 . 109  x 10-3

Bilimsel gösterimi kilogram 
olarak istediğinden gramı 

kilograma çevirmeliyiz. 
x10-3

Tabanlar eşit ise 
üsler toplanır

  109  x 10-3 = 106

Cevap:      1,23 . 106
Cevap:      5 . 106

6 tane

Örnek:  1250000000 sayısını bilimsel olarak gösterelim.Örnek:  690 000 000 sayısını bilimsel olarak gösterelim.

Örnek:  5000000 sayısını bilimsel olarak gösterelim.

Örnek:  1230000000 gramlık  bir cismin ağırlığının kilo-

gram olarak bilimsel gösterimini yazalım

Örnek:  1070000  sayısını bilimsel olarak gösterelim.
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ÇOK KÜÇÜK SAYILARDA BİLİMSEL GÖSTERİM

a sayısı 1 ile 10 arasında bir sayı olmalı. (1 dahil)

0,5 olmaz   
1 den küçük 1 ile 10 arasında

2) Sayımızın yeni halini yazalım.
         0,0000005,

1)

3) n sayısı bulmak için iki vürgül arasındaki akamları say
 0,0000005,

"-" ye dikkat

a sayısı 1 ile 10 arasında bir sayı olmalı. (1 dahil)

27 olmaz            2,7 olur
10 dan büyük 1 ile 10 arasında

2) Sayımızın yeni halini yazalım.
         0,00002,7

1)

3) n sayısı bulmak için iki vürgül arasındaki akamları say
 0,00002,7

"-" yi unutma

7 tane rakam 

Cevap:     5 . 10-7

5 tane

Cevap:     2,7 . 10-5

Virgül kaydırarak a sayısını 1 ile 10 arasında(1 dahil) 
olacak şekilde bir sayı elde ediyoruz.

Örnek: 0,00003 sayısını inceleyelim    

 0,0,0003    0,00,003   0,000,03 0,00003,
0,0003 0,003 0,03 3,0,3

0,0000,3

5, olur

1 ile 10 
arasında

olur
1 den küçük

olmaz

 0,00000003,45
8 tane 

Cevap:      3,45 . 10-8

a sayısı     0,345  lmaz             3,45 olur

 0,000009,02
6 tane

Cevap:      9,02 . 10-6

a sayısı        0,902  olmaz        9,02 olur

n sayısı

n sayısı

x10-2

gram olarak bilimsel gösterimini yazalım

0,0000000009,84
10 tane

=  9,84 . 10-10 kilogram

x103

x10-3

x102

HAP BİLGİ

9,84 . 10-10  x 103

Bilimsel gösterimi gram olarak 
istediğinden kilogramı grama 

çevirmeliyiz. x103

Tabanlar eşit ise 
üsler toplanır

  10-10  x 103 = 10-7

Cevap:      9,84 . 10-7

Örnek:  0,0000005 sayısını bilimsel olarak gösterelim.

Örnek:  0,00000902  sayısını bilimsel olarak gösterelim.

Örnek:  0,0000000345 sayısını bilimsel olarak gösterelim.

Örnek: 0,000000000984 kilogramlık bir cismin ağırlığının 

Örnek:  0,000027 sayısını bilimsel olarak gösterelim.

OrtaokulMatematik.org  | Mustafa AK |  AKMatematik.com

 Ortaokul
matematık.org


	Üslü Sayılarla Bilimsel Gösterim.pdf
	Page 1
	konu2.pdf
	Page 1





