
BİLİMSEL GÖSTERİM 

10' nun pozitif kuvvetleriyle ifade edilen sayılara çok büyük  sayılar , negatif kuvvetleriyle ifade edilen sayılara
çok küçük sayılar denir. 

●"Çok büyük sayıları üslü olarak yazarken sıfır sayısı 10’nun
kuvvetini belirtir." 

1700000 = 17x10⁵ (5 tane sıfır var) 

6000000000 = 6x10⁹ (9 tane sıfır var) 

1320000 = 132x10⁴ (4 tane sıfır var) 

●"Çok küçük sayıları üslü olarak yazarken virgülden sonraki tüm
basamakların sayısı 10’nun kuvvetini belirtir." 

0,00000007 = 7x10¯⁸ (Virgülden sonra 8 basamak var) 

0,0000019 = 19x10¯⁷ (virgülden sonra 7 basamak var) 

0,000136 = 136x10¯⁶ (Virgülden sonra 6 basamak var) 

Bir soruda katsayısı ondalık sayı olan çok büyük veya çok küçük sayı gördüğümüzde ; katsayısını hemen tamsayı 
haline getirmemiz yapacağımız işlemi kolaylaştırır. 

●"Virgül sağa kaydırılırken kuvvet azaltılır"●

MİLYON → 000.000 (6 SIFIR) 
 MİLYAR → 000.000.000 (9 SIFIR) 
 TRİLYON→ 000.000.000.000 (12 SIFIR) 
  KATRİLYON→ 000.000.000.000.000 (15 SIFIR) 

km → m  (1000 ile çarp)  m→Km (1000 ile böl) 
m→dm  (10 ile çarp)   dm→m (10 ile böl) 
m→cm (100 ile çarp)    cm→m  (100 ile böl) 
m→mm  (1000 ile çarp)   mm→m   (1000 ile böl) 
kg→g   (1000 ile çarp)    g→kg   (1000 ile böl) 
ton→kg  (1000 ile çarp)  kg→ton  (1000 ile böl) 
km²→m² (1000000 ile çarp) m²→km² (1000000 ile böl) 

"BİLİMSELLİK ŞARTI : KATSAYININ 1(dahil) İLE 10 ARASINDA BİR SAYI OLMASI GEREKİYOR" 

● Bilimsel gösterim sorularında öncelikle şıklarda bilimsel gösterime uymayan şık varsa eleyiniz.
● Sayı yazı halinde verilmişse ( Üç milyar , 45 milyon gibi..)önce onu  matematik diline çevirmeliyiz.
● Soruda verilen sayının yarısı , çeyreği , % 20 si , % 10 u gibi ifadeler varsa katsayıyı ona göre hesaplamamız gerekir.

 140 milyonun yarısı → 140 000 000 →14x10⁷ olur. Yarısı derse katsayıyı 2 ye böleriz → 7x10⁷ (son durum) 

Bilimsel olmayan bir sayıyı virgülü sola , sağa kaydırarak bilimsel hale getiririz. 
    "Virgül sola kaydırılırken kuvvet artar"     "Virgül sağa kaydırılırken kuvvet azalır" 
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