
CEBİRSEL İFADELER-ÖZDEŞLİKLER TEST 1

1- Aşağıdakilerden hangisi 

cebirsel ifadedir? 

I. 2x-4 

II. 3a+5

III. 4-5

IV. z

a) Yalnız I   c) I-II-III

b) I-II d) I-II-IV

2- Terim sayısı 3, katsayılar 

toplamı -1, sabit terimi 5 olan 

cebirsel ifade aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) -6x+5

b) -5x+5-x

c) -2x-4y+5

d) 3a+3b-5

3) 3x-5y+4a-2x-y-5-4a cebirsel

ifadesinin terim sayısı kaçtır? 

a)7    b) 5    c) 4    d)3 

4) -2x-3a+5x-4+6b-c cebirsel

ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır? 

a)2   b)-2    c)6    d)1 

5) 3x+2y-6 cebirsel ifadesinde

katsayılar toplamı A, 5a-6b-4 

cebirsel ifadesinin sabit terimi B ise 

A-B kaçtır? 

a)-5   b)+3  c)-3   d)-5 

6) 4x+Ay-B cebirsel ifadesinin sabit

terimi -3 katsayılar toplamı 3 

olduğuna göre A+B kaçtır? 

a)5   b) -1   c) 1    d)-5 

7) 5x-Ay+B cebirsel ifadesinin

katsayılar toplamı -1, sabit terimi -2 

olduğuna göre A-B kaçtır? 

a)-6   b)2    c)-2   d)6 

8) -2x2+Ax-B cebirsel ifadesinde

katsayılar toplamı 1,  sabit terimi 5 

olduğuna göre BA kaçtır? 

a) 25     b) -25 c)
1

25
   d)

1

25


9) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Cebirsel ifadeler içinde bilinmeyen

bulunan ifadelerdir. 

b) Cebirsel ifadelerde yanında

bilinmeyenin bulunmadığı terim sabit 

terimdir. 

c) Tüm denklemelerde bilinmeyen

sadece bir değerde eşitliği sağlar. 

d) Özdeşliklerde bilinmeyen tüm

değerlerde eşitliği sağlar. 



10) Aşağıdakilerden hangisi

özdeşliktir? 

a) 2x-5=2x+5     c)4b+8= 4(b+2)

b)3a-6= 3(x-2)    d)3x-5= -3x+5 

11) 3(x-5)= 3x-A özdeşliğinde A

kaçtır? 

a)-5    b)5    c) 15   d)-15 

12) 2(3x-5)-4(x-3) cebirsel

ifadesinin düzenlenmiş hali 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a)2x-2   b)2x+2   c) 6x-22     d) 6x+2 

13) Kısa kenarı uzun kenarının 5

eksiği olan dikdörtgen şeklinde bir 

bahçenin uzun kenarı x ise çevresi 

veren cebirsel ifade aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) 4x-20  b) 4x-10  c) 2x-10 d) x2-5x

14) Şekil eşkenar üçgen olduğuna

göre A-B aşağıdakilerden hangisidir? 

a) -10   b) 10   c) x-10    d)x+10

2x+5    x+A 

3x-B 

15)Şekildeki dikdörtgenin alanını 

veren cebirsel ifade aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 2x+3 

  2x-3 

a)4x2+6x-9    b) 4x2-6x-9  

c) 4x2-9 d) 4x2+9

16) Bir manavda 2x+1 kasanın her

birinde 3x-1 adet elma vardır. Bu 

manavda kaç tane elma vardır? 

a)6x2-1    b) 6x2-x-1     

c) 6x2+x-1 d) 6x2+x+1

17) “Olanlar Oldu” adlı sinema filmini

her gün 4a-3 adet kişi izlemektedir. 

Bu filmi 3a+2 günde kaç kişi 

izlemiştir? 

a) 7a-1 b) 12a2-6

c) 12a2+a-6  d)12a2-a-6   

18) Yarıçapı 2x-1 cm olan daire

şeklindeki pistin alanı kaç cm2 

dir?( ) 

a)12x-6   b) 12x2-6

c) 12x2-12x+3 d) 12x2-12x-3


