
ÇARPANLAR VE KATLAR MATEMATiK 8. SINIF

39

Aralarında Asal Doğal Sayılar

3.

   18 ve 25  sayılarını en büyük ortak bölen�n� 

bulunuz.

          48 ve 49 sayılarının en büyük ortak bölen�n� 

bulunuz.

NOT

*B�rden başka ortak bölen� olmayan sayılara

aralarında asal sayılar den�r.

*Aralarında asal olan sayıların asal sayı olma

şartı yoktur.

*Aralarında asal olan �k� sayının en büyük ortak

bölen� 1'd�r.

1.

Yukarıdak� sayı ç�ftler�nden hang�s� ya da hang�ler� 

aralarında asaldır?

12 ile 28 39 ile 45 121 ile 144

2.          Kenar uzunlukları metre c�ns�nden tam sayı 

olan d�kdörtgensel bölgen�n alanı 80 metrekared�r.

Bu d�kdörtgen�n kısa ve uzun kenarlarının 

uzunlukları aralarında asal olduğuna göre 

d�kdörtgen�n çevres� kaç metred�r?

NOT

*Ardışık poz�t�f tam sayılar her zaman

aralarında asaldır.

         Aralarında asal olan 10 ve 21 sayılarının en 

küçük ortak katını bulunuz

*Aralarında asal olan sayıların obeb’� b�rd�r.

*Aralarında asal olan sayıların okek’� bu �k�

sayının çarpımıdır.

4.

NOT

          K ve L aralarında asal �k� sayı olmak üzere 

K  L = 48' d�r. 

Buna göre, okek(K;L) + obeb(K;L) kaçtır

5.

           A ve B  aralarında asal �k� sayı olmak üzere 

OKEK(A;B) + OBEB(A;B) = 86' dır. 

Buna göre, A ve B sayılarının çarpımı kaçtır?

6.
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Bu �k� sayı aralarında asal olmak üzere A yer�ne 

yazılab�lecek rakamların toplamı kaçtır?

          3A ve 24 �k� basamaklı b�rer doğal sayıdır. 7.

üzere                  ’d�r.

          ve         aralarında asal sayılar olmak 

Buna göre x+y kaçtır?

9. x  1 y  1

x  1
y  1

28
49

a ve b poz�t�f tam sayı olduğuna göre a+b kaçtır?

                   ve         aralarında asal sayılar olmak 

üzere                               ’d�r.

10. 2a  1 b  3

(2a  1) (b  3) 48

          a ve b aralarında asal sayılar olmak üzere                                                                          

            ’d�r.

Buna göre a+b kaçtır?

8.

36
84

a
b

           36 �le aralarında asal olan en büyük �k� 

basamaklı doğal sayı kaçtır?

11.

Buna göre bu �k� sayının çarpımının alacağı 

değerler� bulunuz.

           Aralarında asal �k� sayının toplamı 12'd�r. 12.

           Aralarında asal �k� sayının en küçük ortak katı 

36'dır.

Buna göre bu �k� sayının toplamının alab�leceğ� en 

büyük değer kaçtır?

13.

B�r(1) şey�

unutma.

           x ve x+3 aralarında asal �k� sayı olmak üzere 

bu �k� sayının en küçük ortak katı 40'dır.

Buna göre x kaçtır?

14.
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           Ardışık �k� sayının en küçük ortak katı 110'dur.

Buna göre bu �k� sayının toplamı aşağıdak�lerden 

hang�s�d�r?

5.

A) 18 B) 21 C) 23 D) 55

ÇARPANLAR VE KATLAR
TEST 3

           x ve y ardışık �k� doğal sayı olmak üzere x ve 

y sayılarının en büyük ortak bölen� kaçtır?

1.

A) 1 B) x C) y D) x  y

A) B) 15 ile 2827 ile 33

C) D) 25 ile 7511 ile 55

          Aşağıdak� sayı ç�ftler�nden hang�s� aralarında

asaldır?

2.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� bu doğal 

sayılardan b�r�s� olab�l�r?

          Aralarında asal olan �k� doğal sayının en küçük 

ortak katı 160'd�r.

3.

A) 4 B) 16 C) 32 D) 64

a   b

a   4

5

20

            a   b ve a   4 aralarında asal �k� sayı olmak 

üzere                     ‘d�r.

Buna göre b kaçtır?

4.

A) 21 B) 19 C) 12 D) 7

           6A �le B8 �k� basamaklı doğal sayılardır.

* 6 �le A aralarında asaldır.

* B �le 8 aralarında asaldır.

* 6A sayısı B8 sayısından küçüktür.

Bu şartları sağlaya kaç farklı A+B değer� vardır?

6.

A) 3 B) 5 C) 6 D) 8

           Aşağıdak� tabloda 36, 27, X ve 48 sayılarının 

her b�r� bulunduğu hücren�n satır ve sütünunda 

bulunan sarı bölgedek� sayıların (a,b,c,d) çarpımıdır.

7.

A) 52 B) 64 C) 72 D) 108

48X

36

a

27

b

c

d

a �le c aralarında asaldır.

b �le d aralarında asaldır.

Bu ver�lere göre x kaçtır?
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