
 

1.ÜNİTE sonu Test Soruları 

(Sayfa 20-24, 38 Test  sorusu) 

 1.Ünite;    Aralarında Farklı ilişkiler(kurallar) olan Şekil ve Sayı kümeleri (7), Fraktal 

geometri(Fractal geometry) ( 7) , Dönüşüm Geometrisi ; Koordinat sisteminde bir eksene göre 

bir şeklin yansıma altındaki görüntüsü(11), Orijin etrafında bir şekli döndürmek(12), Şekli 

eksenlere paralel öteleme(13), Araştırmalar için uygun soru oluşturma, Örneklem (14), 

Histogram oluşturarak grafiğini çizme(14), Üslü sayılar(16) , Üslü sayıların bilimsel 

gösterimi(19), 

 1.Ünitede verilen 38 Test  Sorusunun Doğru Cevapları ile 

Açıklamalı Çözümleri 183-186 sayfalarda verilmiştir.  

240 sayfalık  SBS Matematik Testleri  kitabında   Deneme Test sorularının 

doğru cevapları ile Açıklamalı çözümleri bulunmaktadır. Ayrıca her Ünite 
sonunda verilen Konu Test sorularının doğru cevapları ile Açıklamalı 
çözümleri kitabın sonunda  verilmiştir. SBS Davranış puanı iptal edildiğinden 
okul başarı puanınız 125’ten 132 ‘ye çıkarılmıştır. Test kitabı Okula yardımcı 
ve SBS’yi kazandıracak şekilde yazılmıştır.  Davranış puanı Danıştay tarafından 
iptal edildiğinden SBS puanının Sınıf Puanına katkısı  350’den 368’e çıkmış 
bulunmaktadır. Kitap 6 Ders Ünitesinden oluşmaktadır. 240 sayfalık 
elektronik ortamdaki kitabın tamamını okumak isterseniz kitabı tanıtım amacı 

ile tanıtım kampanyası olarak   sembolik bir ücrete 1TL’ye tüm kitabı 

okuyabilirsiniz. Parayı yazar Kemal Türkeli’ye aşağıdaki yollardan istediğiniz 
biri ile yolladıktan sonra hangi tarihte  nereye 1TL’yi yolladığınızı isminizi 
,soyadınızı okuduğunuz okulun adını, SBS puanınızı takip edebilmemiz için TC 
Nonuzu(TC Numaranızı  yazmak mecburi değildir sonuçlar açıklandığında  
MEB sitesinden Matematik doğru ve yanlışlarınızı öğrenmek için 
yararlanacağım. Ayrıca adaylara Tercih sıralaması örneklerini  sitemden 
yayınlayacağım veya e-mail olarak size tercih önerisi yollayacağım) hangi ilde 
hangi  ilçede yaşadığınızı hangi Anadolu Lisesini kazanmak istediğinizi ilerde 
Üniversitede hangi bölümü okumayı hedeflediğinizi, hangi mesleği hedef 
olarak seçtiğinizi kemal_turkeli@yahoo.com (0536.5118400) adresime 
yazınız.ve  e-mail adresinizi bize yazınız.  

 Elektronik ortamdaki Test ÖĞRETMEN KİTAP  ya   e-mail olarak  adresinize 
gönderilecek veya size verilen şifre ile kitabı sitemizden 
(www.kemalturkeli.com) elektronik ortamda  okuyabileceksiniz. 
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Örnek TEST 17 : 


           .


cu kaçt›r?


A) 0,04        B) 4.10-1       C) -4.10-2        D) 4.10


Çözüm 17 :


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 18 : 


nacak üslü say› seçeneklerde verilen hangi say›
ile çarp›l›rsa ifllem sonucunda bulunucak say›
pozitif bir tam say› olur?


A) 3          B) -3         C) -3.10-2           D) -3-2


Çözüm 18 :


Do¤ru cevap B’dir.


ÇOK BÜYÜK veya
ÇOK KÜÇÜK POZ‹T‹F SAYILARIN
B‹L‹MSEL GÖSTER‹M‹ (SCIENTIFIC NOTATION)


10’un pozitif veya negatif kuvvetinin katsay›s› “1”
ile “10” aras›nda veya 1’e eflit bir gerçek say› olacak
flekilde bir say›n›n yaz›lmas› Bilimsel Gösterim diye
adland›r›l›r.


Örne¤in ›fl›¤›n h›z› 300 000 000 m/s dir. Bilimsel
Gösterimle 3 . 108 m/s = 300 000 000 m/s fleklinde
gösterilir.


0,000137 m = 1,37 . 10-4 m
Çok küçük say›n›n bilimsel gösterimidir.


Güneflin kütlesi 2 x 1030 kg


AIDS virüsünün uzunlu¤u 0,00011mm
= 1,1 x 10-4 mm


Dünyam›z›n hacmi 1,08 x 1012 km3


= 1,08 x 1021m3


‹nsan vücudundaki hücrelerin ortalama say›s›
1014 tür.


Hidrojen atomunun yar›çap›
0,4A0 = 0,4 x 10-10m = 4 . 10-11m


Örnek TEST 19 : 570 000 000 cm uzunlu¤u-
nun bilimsel gösterimi han-


gi seçenekte do¤ru yaz›lm›flt›r?
A) 5,7 . 10-8cm          B) 5,7 . 107cm
C) 5,7 . 108 cm     D) 57 . 107 cm


Çözüm 19 : 570 000 000 cm = 5,7 . 108 cm 
çok büyük say›n›n bilimsel gösteri-
midir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 20 : 0,000007 cm çok küçük sa-
y›s›n›n bilimsel gösterimi


afla¤›dakilerden hangisidir?
A) 7 . 106cm          B) 7 . 10-6cm
C) 70 . 10-8cm     D) 700 . 10-9cm


Çözüm 20 : 0, 000007 cm = 7 . 10-6 cm olup
Do¤ru cevap B’dir.
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ifllemlerin sonucunda bulu-
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1 ≤ a < 10 aras›nda bir gerçek (Reel) say›
olmak üzere m ∈ Z  iken  a x 10m gösterimine
Bilimsel Gösterim ad› verilir.


15.  3m = 125


5n = 15  oldu¤una göre, m nin n türünden
efliti afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B)


C) D)


16.             = 96   oldu¤una göre x kaçt›r?


A) -3 B) -2 C) 2  D) 3


17.  Afla¤›dak i ifllemlerden birinin sonucu di-
¤erlerinden farkl›d›r. Sonucu farkl› olan hangi seçe-
nektedir?


A) 103 . 102 B) 


C) D) 10-4 . 10-1


18.  Afla¤›daki eflitliklerden hangisi yanl›flt›r?


A) 4-3 =


B)                  = 2-3


C) 1000 000 = 106


D) 121 = 122


19. 8. s›n›f  ö¤renci lerine  SBS’ye haz›rl›k dü-
zeylerini ölçmek için bir test deneme s›nav› uygula-
n›yor.


D -          formülünden ö¤rencilerin net puanlar›
hesaplan›yor.


Fulya bu verileri 20 puanl›k aral›klara kaydederek
yeni  bir tablo oluflturuyor.  Sonra da bu veril erin
grafi¤ini çiziyor.


Afla¤›daki seçeneklerin hangisinde verilen önerme
yanl›flt›r?


A) B = 5 tir.
B) A = 36 d›r.
C) 8. S›n›f SBS Test denemesine kat›lan ö¤renci


say›s› 100’dür.
D) Grafikte 41 - 60 aral›¤›nda ve 81 - 100 aral›¤›n-


da neti olan ö¤renciler say›s› do¤ru çizilmifltir.


20. Koordinatlar› A(2, 1), B(6, 1), C(6, 4), D(2,4)
olarak verilen bir dikdörtgen 7 birim sola, 4 birim
afla¤›ya öteleniyor.


Hangi seçenekte verilen bilgi yanl›flt›r?
A) A››(-5, -3) d›r. B) C››(-1, 0) dir.
C) D››(-2, -3) dir. D) B››(-1, -3) dir.


1. Ünite Test  Sorular› KEMAL Türkeli
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Net
0 - 10


11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 -100


Ö¤renci Say›s›
4
9
13
23
29
6
7
4
3
2


Net
  0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100


Ö¤renci Say›s›
13
A
35
11
B


21. Afla¤›daki flekillerdeki flekil örüntüsünün bir
sonraki ad›m› hangi seçenektedir?


A) B)


C) D)


22. Afla¤›daki örüntülerden hangisi fraktald›r?


A) B)


C) D)


23. Afla¤›daki örüntünün bir sonraki ad›m›nda
gelmesi gereken flekil hangisidir?


A) B)


C) D)
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24. Afla¤›daki say›lar›n de¤erlerini bulunuz.
Hangisi di¤er üçünden farkl›d›r?


A) 100-10 . 10010 B) (-1)2009


C) (-1)111 D) (-1)-2007


25.   597,83 g  kaç teragram (Tg) eder?
(1 teragram = 1 000 000 000 000 g


= 1 trilyon gram = 1 milyar kg)


A) 597,83 g = 5,9783 . 10-10 Tg


B) 597,83 g = 597,83 . 10-13 Tg


C) 597,83 g = 5,9783 . 10-14 Tg


D) 597,83 g = 59,783 . 10-13 Tg


26. Hangi seçenekteki say› negatiftir?


A) (-5)-8


B) (-3)2008


C) (-7)2009


D) 2-501


27.          iflleminin sonucu afla¤›dakiler-


den hangisidir?


A) B) 343


C) 49 D) 98


28. Hangi seçenekteki eflitlik yanl›flt›r?


A) 10-7 . 107 = 1


B)          = 3


C) 3-2 . 27 = 3


D)       =


29.   3 . 58 . 27 iflleminin sonucunda kaç basamakl›
bir say› bulunur?


A) 9 B) 8 C) 7 D) 10


30. 38 = 6561 oldu¤u bilinirken 36 ifadesinin
de¤erini hesaplay›n›z.


A) 2187 B) 19 683
C) 729 D) 59 049
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1. Ünite Test Sorular› SBS 8 MATEMAT‹K
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31. Çözümlemesi
9x103+7x102+8x10+3x100+4x10-1+6x10-2+5x10-3


olan say› hangi seçenektedir?
A) 9783,0465 B) 9783,465
C) 978,3465 D) 9780,3465


32. Köflelerinin koordinatlar›, A(-2, 0), B(3, 0),
C(3, 2), D(-2, 5) olan dik yamuk saatin tersi yönünde
orijin etraf›nda 90° döndürülüyor. Son konumu A›B›C›D›


dir.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(0, 3) B) A›(0, -2)
C) D›(-5, -2) D) C›(-3, 2)


33. ABCD dörtgenin köfle noktalar›n›n koor-
dinatlar›  A(-2, 2), B(5, 2), C(1, 6), D(-6, 6) olup orijin
eraf›nda döndürülerek A›(2, -2), B›(-5, -2), C(-1, -6),
D›(6, -6) olacak flekilde A›B›C›D› dörtgeni oluflturuluyor.
fiekil orijin etraf›nda saat yönünde kaç derece döndü-
rülmüfltür?


A) 90° B) 180°
C) 270° D) 360°


34.   x =               ,     y =               ise x say›s› y


say›s›n›n kaç kat›d›r?
A) 3 B) 9
C) 27 D) 81


35.  Say› örüntüsünde x yerine hangi say› yaz›l-
mal›d›r?


A) 3-1 B) 30


C) 3-2 D) 6


36.  Afla¤›daki önermelerden hangisi yanl›flt›r?
A) 102  <  210 B) 52  <  25


C) - (-2)5  = -25 D) (-0,5)  . (-0,5) = 2-2


37.  fiekil örüntüsünün 4. ad›m›nda hangi flekil
olmal›d›r?


A) B)


C) D)


38.  Matematik s›nav›na kat›lan ö¤rencilerin
puanlar› 100 üzerinden de¤erlendiriliyor ve 100 puan
10 eflit veri grubuna ayr›larak her grupta kaç ö¤renci
bulundu¤u saptan›yor.


1. Ünite Test Sorular› KEMAL Türkeli


ö¤renci
ö¤renci


Veri grubundan ve Histogramdan yararlanarak
seçeneklerde verilen ifadelerden biri yanl›fl verilmifltir.
Yanl›fl olan seçenek afla¤›dakilerden hangisidir?


A) S›nava kat›lanlar›n %53’ü, 51 puan veya
üzerinde puan alm›flt›r. 


B) S›nava kat›lanlar›n % 30’u, 41 puan›n alt›nda
puan alm›flt›r.


C) 71 veya üzeri puan alanlar, s›nava girenlerin
% 17’sidir.


D) 41’e eflit veya çok 71’den az puan alanlar,
s›nava girenlerin % 53’üdür.


Al›flveriflte bir fley sat›n alaca¤›m›z zaman, yemek
yaparken kullanaca¤›m›z malzemenin ölçüsünü
ayarlarken matematikten yararlanmaktay›z. Matematik
ayn› zamanda, iliflkileri görebilmeyi, verilenler aras›nda
neden -sonuç iliflkisini kurabilmeyi, tablolar›, grafikleri
yorumlay›p bilgileri kullanabilme becerisini de gelifl-
tirmifl olmay› gerektirir. Matematik ö¤reniminde temel
amaç ö¤rencilerde düflünebilme yetene¤ini  gelifltir-
mektir. Matematik, karfl›laflt›¤›m›z  olaylar› ve problem-
leri mant›kl› inceleyebilmeniz için size temel bilgileri
kazand›rmaya çal›fl›r. Ö¤renci sorunun ne anlama
geldi¤ini kavramak için dikkatli bir flekilde soruyu
okumal›, verilen bilgiler ile bulunmas› istenen sonucu
iyi anlamaya çal›flmal›d›r.Ö¤renci  çözümü yaparken
ifllem hatas› yapmamaya özen göstermelidir. Mate-
matik dersinde bir konuyla ilgili çok farkl› Test sorular›
 sorulabilir. Matematikte sorularda verilen  hiçbir
bilgi(veri) gereksiz de¤ildir. Her veri sorunun çözü-
münde seçilen çözüm yoluna göre kullanabilece¤iniz
bir ayr›nt›d›r. Sorularda her ayr›nt›ya dikkat etmek
gerekir. Verilen bilgiler kümesinin elemanlar›n› mant›k
ve uygun formüllerle iliflkilendirece¤iniz bir mant›k
s›ras› izleyerek sorunun çözümüne ulaflmal›s›n›z.
Okulda veya dershanede derse öncelikle bir  ön
haz›rl›k yaparak  gitmelisiniz. Derslerde ö¤retmenin
konuyu anlat›m›n›  ve verdi¤i örnekleri not alarak
dikkatle izlemeli konunun nas›l ö¤renilece¤ini kavra-
maya çal›flmal›s›n›z. Derste anlafl›lmayan ve eksik
kalan noktalar› ö¤retmenine hemen sormal›s›n›z.
Ö¤retmenin soru çözmede kulland›¤› pratik k›sa
yollar›, ölçü birimlerini, formülleri ezberlemek yerine
neden-sonuç iliflkisi kurarak ö¤renmeye çal›flmal›s›n›z.
Konuyu daha iyi kavramak için ders kitab›ndaki hangi
sayfalardaki  al›flt›rmalar› yapman gerekti¤ini  ö¤ren-
mek için ö¤retmeninize mutlaka dan›flmal› çal›flman›
yönlendirici bilgi almal›s›n›z. Matematik dersindeki
konular› derste iyi ö¤renmifl olsan›z  bile, evinizde
düzenli test çözmezseniz konuyu ve ayr›nt›l› düflün-
celeri  çok çabuk unutursunuz. Matematik Testinde
çok net ç›karabilmek  için ön yarg›s›z, sab›rl› ve prog-
raml› çal›flman›z önemlidir. Belirli bir programa göre
konular› biriktirmeden çal›flmal›s›n›z. Bu çal›flmalarda
çözülemeyen sorular›n vakit kaybetmeden do¤ru
çözümlerini ö¤renmeye gayret etmelisiniz. Elden
geldi¤ince  çok say›da ve farkl› tarzda sorular ile
çal›flman›z› zenginlefltirmelisiniz. Matematik dersindeki
baflar›s›zl›¤›n temeli, kiflinin yapmas› gereken
çal›flmalar› gününde ve yeteri kadar yazarak yapma-
mas›ndan kaynaklan›r. Baflar›lar dilerim.


Matematik ö¤retmeni Kemal Türkeli (2009
‹stanbul) www.kemalturkeli.com


I II III


? =


0-20 21-40 41-60 61-80 81-100


?


?


Baflar›n›n s›rlar›ndan biri,
geçici baflar›s›zl›klar›n bizi yenmesine


izin vermemektir.
Mark Kay
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Okulda ve SBS’de Matematik dersinden daha
baflar›l› olabilmeniz için baz›  öneriler;


Kitab›mdaki formülleri konular› özet ç›kararak
yazarak çal›fl›n›z. Çözece¤iniz  bir Test sorusunun
çözümünü önce ka¤›tla örtünüz. Ortalama 2 dakika
akl›n›zdan yapmay› deneyiniz. Yapam›yorsan›z konu
anlat›m›na ve daha önce çözdü¤ün  çözümlü sorular›
veya ders kitab›ndan ilgili konuyu  inceleyerek  ala-
ca¤›n yard›mla  çözmeyi denemelisin›z. 2 dakika
içinde (ortalama süre) çözememiflseniz çözümünü
yazarak(çözümü okuman›n fazla bir yarar› olmaya-
cakt›r) anlamaya çal›flmal›s›n›z. Soruyu çözememe
nedeninizi de araflt›rmal›s›n›z. Bilgi eksikli¤iniz mi
var, yoksa bilgileri çözüme mi uygulayam›yorsunuz.
Yoksa ifllem alt yap›n›z  m› zay›f? Unutmay›n›z ki
SBS zamana karfl› bir yar›flt›r ayn› sürede daha çok
net soru yapabilen daha baflar›l› olacakt›r. Her gün
30 dakika bir Konu Testi veya Deneme çözerek h›zl›
karar vermeye h›zl› okumaya kestirme ifllem yollar›
gelifltirme denemeleri yapmaya önem vermelisiniz.
E¤er ifllem yetene¤iniz iyi de¤il ise ders çal›flmaya
dört ifllem, rasyonel say›lar, köklü ve üslü ifadeler
konular›ndan biri ile bafllamal›s›n›z. ‹lkö¤retim 8.s›n›f
ö¤rencileri özellikle dört ifllem (toplama, ç›karma,
bölme, çarpma) performanslar›n› çok iyi gelifltirmifl
olmal›lar.
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Örnek TEST 17 : 


           .


cu kaçt›r?


A) 0,04        B) 4.10-1       C) -4.10-2        D) 4.10


Çözüm 17 :


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 18 : 


nacak üslü say› seçeneklerde verilen hangi say›
ile çarp›l›rsa ifllem sonucunda bulunucak say›
pozitif bir tam say› olur?


A) 3          B) -3         C) -3.10-2           D) -3-2


Çözüm 18 :


Do¤ru cevap B’dir.


ÇOK BÜYÜK veya
ÇOK KÜÇÜK POZ‹T‹F SAYILARIN
B‹L‹MSEL GÖSTER‹M‹ (SCIENTIFIC NOTATION)


10’un pozitif veya negatif kuvvetinin katsay›s› “1”
ile “10” aras›nda veya 1’e eflit bir gerçek say› olacak
flekilde bir say›n›n yaz›lmas› Bilimsel Gösterim diye
adland›r›l›r.


Örne¤in ›fl›¤›n h›z› 300 000 000 m/s dir. Bilimsel
Gösterimle 3 . 108 m/s = 300 000 000 m/s fleklinde
gösterilir.


0,000137 m = 1,37 . 10-4 m
Çok küçük say›n›n bilimsel gösterimidir.


Güneflin kütlesi 2 x 1030 kg


AIDS virüsünün uzunlu¤u 0,00011mm
= 1,1 x 10-4 mm


Dünyam›z›n hacmi 1,08 x 1012 km3


= 1,08 x 1021m3


‹nsan vücudundaki hücrelerin ortalama say›s›
1014 tür.


Hidrojen atomunun yar›çap›
0,4A0 = 0,4 x 10-10m = 4 . 10-11m


Örnek TEST 19 : 570 000 000 cm uzunlu¤u-
nun bilimsel gösterimi han-


gi seçenekte do¤ru yaz›lm›flt›r?
A) 5,7 . 10-8cm          B) 5,7 . 107cm
C) 5,7 . 108 cm     D) 57 . 107 cm


Çözüm 19 : 570 000 000 cm = 5,7 . 108 cm 
çok büyük say›n›n bilimsel gösteri-
midir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 20 : 0,000007 cm çok küçük sa-
y›s›n›n bilimsel gösterimi


afla¤›dakilerden hangisidir?
A) 7 . 106cm          B) 7 . 10-6cm
C) 70 . 10-8cm     D) 700 . 10-9cm


Çözüm 20 : 0, 000007 cm = 7 . 10-6 cm olup
Do¤ru cevap B’dir.
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iflleminin sonu-


( )2
10


2
. 2,89


2,89
. [10 . (-10)]-1


10-2


= 4(-102)-1


102-2
= 4


100 . (-102)
= 4


102


=  - 4 . 10-2 = -0,04


ifllemlerin sonucunda bulu-


( )1
3


-1
= -3 olup


[ ] 2


=
(-3)2 . (-3)2


-35
=


(-3)2x2


-35


=
(-3)4


-35
=


1


35-4
=


1


3


1


3
.(-3) = +1 ∈ Z olur.


1 ≤ a < 10 aras›nda bir gerçek (Reel) say›
olmak üzere m ∈ Z  iken  a x 10m gösterimine
Bilimsel Gösterim ad› verilir.
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15.  3m = 125


5n = 15  oldu¤una göre, m nin n türünden
efliti afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B)


C) D)


16.             = 96   oldu¤una göre x kaçt›r?


A) -3 B) -2 C) 2  D) 3


17.  Afla¤›daki ifllemlerden birinin sonucu di-
¤erlerinden farkl›d›r. Sonucu farkl› olan hangi seçe-
nektedir?


A) 103 . 102 B) 


C) D) 10-4 . 10-1


18.  Afla¤›daki eflitliklerden hangisi yanl›flt›r?


A) 4-3 =


B)                  = 2-3


C) 1000 000 = 106


D) 121 = 122


19. 8. s›n›f ö¤rencilerine SBS’ye haz›rl›k dü-
zeylerini ölçmek için bir test deneme s›nav› uygula-
n›yor.


D -          formülünden ö¤rencilerin net puanlar›
hesaplan›yor.


Fulya bu verileri 20 puanl›k aral›klara kaydederek
yeni bir tablo oluflturuyor. Sonra da bu verilerin
grafi¤ini çiziyor.


Afla¤›daki seçeneklerin hangisinde verilen önerme
yanl›flt›r?


A) B = 5 tir.
B) A = 36 d›r.
C) 8. S›n›f SBS Test denemesine kat›lan ö¤renci


say›s› 100’dür.
D) Grafikte 41 - 60 aral›¤›nda ve 81 - 100 aral›¤›n-


da neti olan ö¤renciler say›s› do¤ru çizilmifltir.


20. Koordinatlar› A(2, 1), B(6, 1), C(6, 4), D(2,4)
olarak verilen bir dikdörtgen 7 birim sola, 4 birim
afla¤›ya öteleniyor.


Hangi seçenekte verilen bilgi yanl›flt›r?
A) A››(-5, -3) d›r. B) C››(-1, 0) dir.
C) D››(-2, -3) dir. D) B››(-1, -3) dir.


KEMAL Türkeli • 8. sınıf SBS MATEMATiK


1. Ünite Test Sorular› KEMAL Türkeli


3 + n


n


3
n - 1


3
n + 1


n - 1
3


( )
x1


81


103


10-2


109


104


1
4


. 1
4


. 1
4


( )1
2 ( )1


2 ( )1
2


. .


Y
3


Net
0 - 10


11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 -100


Ö¤renci Say›s›
4
9
13
23
29
6
7
4
3
2


Net
  0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80


81 - 100


Ö¤renci Say›s›
13
A
35
11
B


8. S›n›f SBS Deneme S›nav› Testi


Net
Say›lar›


Ö¤renci
Say›s›


13


20


30


35


y


x


D(2,4)


B(6,1)A(2,1)


C(6,4)


21. Afla¤›daki flekillerdeki flekil örüntüsünün bir
sonraki ad›m› hangi seçenektedir?


A) B)


C) D)


22. Afla¤›daki örüntülerden hangisi fraktald›r?


A) B)


C) D)


23. Afla¤›daki örüntünün bir sonraki ad›m›nda
gelmesi gereken flekil hangisidir?


A) B)


C) D)


24. Afla¤›daki say›lar›n de¤erlerini bulunuz.
Hangisi di¤er üçünden farkl›d›r?


A) 100-10 . 10010 B) (-1)2009


C) (-1)111 D) (-1)-2007


25.   597,83 g  kaç teragram (Tg) eder?
(1 teragram = 1 000 000 000 000 g


= 1 trilyon gram = 1 milyar kg)


A) 597,83 g = 5,9783 . 10-10 Tg


B) 597,83 g = 597,83 . 10-13 Tg


C) 597,83 g = 5,9783 . 10-14 Tg


D) 597,83 g = 59,783 . 10-13 Tg


26. Hangi seçenekteki say› negatiftir?


A) (-5)-8


B) (-3)2008


C) (-7)2009


D) 2-501


27.          iflleminin sonucu afla¤›dakiler-


den hangisidir?


A) B) 343


C) 49 D) 98


28. Hangi seçenekteki eflitlik yanl›flt›r?


A) 10-7 . 107 = 1


B)          = 3


C) 3-2 . 27 = 3


D)       =


29.   3 . 58 . 27 iflleminin sonucunda kaç basamakl›
bir say› bulunur?


A) 9 B) 8 C) 7 D) 10


30. 38 = 6561 oldu¤u bilinirken 36 ifadesinin
de¤erini hesaplay›n›z.


A) 2187 B) 19 683
C) 729 D) 59 049


31. Çözümlemesi
9x103+7x102+8x10+3x100+4x10-1+6x10-2+5x10-3


olan say› hangi seçenektedir?
A) 9783,0465 B) 9783,465
C) 978,3465 D) 9780,3465


32. Köflelerinin koordinatlar›, A(-2, 0), B(3, 0),
C(3, 2), D(-2, 5) olan dik yamuk saatin tersi yönünde
orijin etraf›nda 90° döndürülüyor. Son konumu A›B›C›D›


dir.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(0, 3) B) A›(0, -2)
C) D›(-5, -2) D) C›(-3, 2)


33. ABCD dörtgenin köfle noktalar›n›n koor-
dinatlar›  A(-2, 2), B(5, 2), C(1, 6), D(-6, 6) olup orijin
eraf›nda döndürülerek A›(2, -2), B›(-5, -2), C(-1, -6),
D›(6, -6) olacak flekilde A›B›C›D› dörtgeni oluflturuluyor.
fiekil orijin etraf›nda saat yönünde kaç derece döndü-
rülmüfltür?


A) 90° B) 180°
C) 270° D) 360°


34.   x =               ,     y =               ise x say›s› y


say›s›n›n kaç kat›d›r?
A) 3 B) 9
C) 27 D) 81


35.  Say› örüntüsünde x yerine hangi say› yaz›l-
mal›d›r?


A) 3-1 B) 30


C) 3-2 D) 6


36.  Afla¤›daki önermelerden hangisi yanl›flt›r?
A) 102  <  210 B) 52  <  25


C) - (-2)5  = -25 D) (-0,5)  . (-0,5) = 2-2


37.  fiekil örüntüsünün 4. ad›m›nda hangi flekil
olmal›d›r?


A) B)


C) D)


38.  Matematik s›nav›na kat›lan ö¤rencilerin
puanlar› 100 üzerinden de¤erlendiriliyor ve 100 puan
10 eflit veri grubuna ayr›larak her grupta kaç ö¤renci
bulundu¤u saptan›yor.


1. Ünite Test Sorular› KEMAL Türkeli


ö¤renci
ö¤renci


Veri grubundan ve Histogramdan yararlanarak
seçeneklerde verilen ifadelerden biri yanl›fl verilmifltir.
Yanl›fl olan seçenek afla¤›dakilerden hangisidir?


A) S›nava kat›lanlar›n %53’ü, 51 puan veya
üzerinde puan alm›flt›r. 


B) S›nava kat›lanlar›n % 30’u, 41 puan›n alt›nda
puan alm›flt›r.


C) 71 veya üzeri puan alanlar, s›nava girenlerin
% 17’sidir.


D) 41’e eflit veya çok 71’den az puan alanlar,
s›nava girenlerin % 53’üdür.


Al›flveriflte bir fley sat›n alaca¤›m›z zaman, yemek
yaparken kullanaca¤›m›z malzemenin ölçüsünü
ayarlarken matematikten yararlanmaktay›z. Matematik
ayn› zamanda, iliflkileri görebilmeyi, verilenler aras›nda
neden -sonuç iliflkisini kurabilmeyi, tablolar›, grafikleri
yorumlay›p bilgileri kullanabilme becerisini de gelifl-
tirmifl olmay› gerektirir. Matematik ö¤reniminde temel
amaç ö¤rencilerde düflünebilme yetene¤ini  gelifltir-
mektir. Matematik, karfl›laflt›¤›m›z  olaylar› ve problem-
leri mant›kl› inceleyebilmeniz için size temel bilgileri
kazand›rmaya çal›fl›r. Ö¤renci sorunun ne anlama
geldi¤ini kavramak için dikkatli bir flekilde soruyu
okumal›, verilen bilgiler ile bulunmas› istenen sonucu
iyi anlamaya çal›flmal›d›r.Ö¤renci  çözümü yaparken
ifllem hatas› yapmamaya özen göstermelidir. Mate-
matik dersinde bir konuyla ilgili çok farkl› Test sorular›
 sorulabilir. Matematikte sorularda verilen  hiçbir
bilgi(veri) gereksiz de¤ildir. Her veri sorunun çözü-
münde seçilen çözüm yoluna göre kullanabilece¤iniz
bir ayr›nt›d›r. Sorularda her ayr›nt›ya dikkat etmek
gerekir. Verilen bilgiler kümesinin elemanlar›n› mant›k
ve uygun formüllerle iliflkilendirece¤iniz bir mant›k
s›ras› izleyerek sorunun çözümüne ulaflmal›s›n›z.
Okulda veya dershanede derse öncelikle bir  ön
haz›rl›k yaparak  gitmelisiniz. Derslerde ö¤retmenin
konuyu anlat›m›n›  ve verdi¤i örnekleri not alarak
dikkatle izlemeli konunun nas›l ö¤renilece¤ini kavra-
maya çal›flmal›s›n›z. Derste anlafl›lmayan ve eksik
kalan noktalar› ö¤retmenine hemen sormal›s›n›z.
Ö¤retmenin soru çözmede kulland›¤› pratik k›sa
yollar›, ölçü birimlerini, formülleri ezberlemek yerine
neden-sonuç iliflkisi kurarak ö¤renmeye çal›flmal›s›n›z.
Konuyu daha iyi kavramak için ders kitab›ndaki hangi
sayfalardaki  al›flt›rmalar› yapman gerekti¤ini  ö¤ren-
mek için ö¤retmeninize mutlaka dan›flmal› çal›flman›
yönlendirici bilgi almal›s›n›z. Matematik dersindeki
konular› derste iyi ö¤renmifl olsan›z  bile, evinizde
düzenli test çözmezseniz konuyu ve ayr›nt›l› düflün-
celeri  çok çabuk unutursunuz. Matematik Testinde
çok net ç›karabilmek  için ön yarg›s›z, sab›rl› ve prog-
raml› çal›flman›z önemlidir. Belirli bir programa göre
konular› biriktirmeden çal›flmal›s›n›z. Bu çal›flmalarda
çözülemeyen sorular›n vakit kaybetmeden do¤ru
çözümlerini ö¤renmeye gayret etmelisiniz. Elden
geldi¤ince  çok say›da ve farkl› tarzda sorular ile
çal›flman›z› zenginlefltirmelisiniz. Matematik dersindeki
baflar›s›zl›¤›n temeli, kiflinin yapmas› gereken
çal›flmalar› gününde ve yeteri kadar yazarak yapma-
mas›ndan kaynaklan›r. Baflar›lar dilerim.


Matematik ö¤retmeni Kemal Türkeli (2009
‹stanbul) www.kemalturkeli.com
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Baflar›n›n s›rlar›ndan biri,
geçici baflar›s›zl›klar›n bizi yenmesine


izin vermemektir.
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Okulda ve SBS’de Matematik dersinden daha
baflar›l› olabilmeniz için baz›  öneriler;


Kitab›mdaki formülleri konular› özet ç›kararak
yazarak çal›fl›n›z. Çözece¤iniz  bir Test sorusunun
çözümünü önce ka¤›tla örtünüz. Ortalama 2 dakika
akl›n›zdan yapmay› deneyiniz. Yapam›yorsan›z konu
anlat›m›na ve daha önce çözdü¤ün  çözümlü sorular›
veya ders kitab›ndan ilgili konuyu  inceleyerek  ala-
ca¤›n yard›mla  çözmeyi denemelisin›z. 2 dakika
içinde (ortalama süre) çözememiflseniz çözümünü
yazarak(çözümü okuman›n fazla bir yarar› olmaya-
cakt›r) anlamaya çal›flmal›s›n›z. Soruyu çözememe
nedeninizi de araflt›rmal›s›n›z. Bilgi eksikli¤iniz mi
var, yoksa bilgileri çözüme mi uygulayam›yorsunuz.
Yoksa ifllem alt yap›n›z  m› zay›f? Unutmay›n›z ki
SBS zamana karfl› bir yar›flt›r ayn› sürede daha çok
net soru yapabilen daha baflar›l› olacakt›r. Her gün
30 dakika bir Konu Testi veya Deneme çözerek h›zl›
karar vermeye h›zl› okumaya kestirme ifllem yollar›
gelifltirme denemeleri yapmaya önem vermelisiniz.
E¤er ifllem yetene¤iniz iyi de¤il ise ders çal›flmaya
dört ifllem, rasyonel say›lar, köklü ve üslü ifadeler
konular›ndan biri ile bafllamal›s›n›z. ‹lkö¤retim 8.s›n›f
ö¤rencileri özellikle dört ifllem (toplama, ç›karma,
bölme, çarpma) performanslar›n› çok iyi gelifltirmifl
olmal›lar.
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Örnek TEST 17 : 


           .


cu kaçt›r?


A) 0,04        B) 4.10-1       C) -4.10-2        D) 4.10


Çözüm 17 :


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 18 : 


nacak üslü say› seçeneklerde verilen hangi say›
ile çarp›l›rsa ifllem sonucunda bulunucak say›
pozitif bir tam say› olur?


A) 3          B) -3         C) -3.10-2           D) -3-2


Çözüm 18 :


Do¤ru cevap B’dir.


ÇOK BÜYÜK veya
ÇOK KÜÇÜK POZ‹T‹F SAYILARIN
B‹L‹MSEL GÖSTER‹M‹ (SCIENTIFIC NOTATION)


10’un pozitif veya negatif kuvvetinin katsay›s› “1”
ile “10” aras›nda veya 1’e eflit bir gerçek say› olacak
flekilde bir say›n›n yaz›lmas› Bilimsel Gösterim diye
adland›r›l›r.


Örne¤in ›fl›¤›n h›z› 300 000 000 m/s dir. Bilimsel
Gösterimle 3 . 108 m/s = 300 000 000 m/s fleklinde
gösterilir.


0,000137 m = 1,37 . 10-4 m
Çok küçük say›n›n bilimsel gösterimidir.


Güneflin kütlesi 2 x 1030 kg


AIDS virüsünün uzunlu¤u 0,00011mm
= 1,1 x 10-4 mm


Dünyam›z›n hacmi 1,08 x 1012 km3


= 1,08 x 1021m3


‹nsan vücudundaki hücrelerin ortalama say›s›
1014 tür.


Hidrojen atomunun yar›çap›
0,4A0 = 0,4 x 10-10m = 4 . 10-11m


Örnek TEST 19 : 570 000 000 cm uzunlu¤u-
nun bilimsel gösterimi han-


gi seçenekte do¤ru yaz›lm›flt›r?
A) 5,7 . 10-8cm          B) 5,7 . 107cm
C) 5,7 . 108 cm     D) 57 . 107 cm


Çözüm 19 : 570 000 000 cm = 5,7 . 108 cm 
çok büyük say›n›n bilimsel gösteri-
midir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 20 : 0,000007 cm çok küçük sa-
y›s›n›n bilimsel gösterimi


afla¤›dakilerden hangisidir?
A) 7 . 106cm          B) 7 . 10-6cm
C) 70 . 10-8cm     D) 700 . 10-9cm


Çözüm 20 : 0, 000007 cm = 7 . 10-6 cm olup
Do¤ru cevap B’dir.
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iflleminin sonu-


( )2
10


2
. 2,89


2,89
. [10 . (-10)]-1


10-2


= 4(-102)-1


102-2
= 4


100 . (-102)
= 4


102


=  - 4 . 10-2 = -0,04


ifllemlerin sonucunda bulu-


( )1
3


-1
= -3 olup


[ ]2


=
(-3)2 . (-3)2


-35
=


(-3)2x2


-35


=
(-3)4


-35
=


1


35-4
=


1


3


1


3
.(-3) = +1 ∈ Z olur.


1 ≤ a < 10 aras›nda bir gerçek (Reel) say›
olmak üzere m ∈ Z  iken  a x 10m gösterimine
Bilimsel Gösterim ad› verilir.


15.  3m = 125


5n = 15  oldu¤una göre, m nin n türünden
efliti afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B)


C) D)


16.             = 96   oldu¤una göre x kaçt›r?


A) -3 B) -2 C) 2  D) 3


17.  Afla¤›dak i ifllemlerden birinin sonucu di-
¤erlerinden farkl›d›r. Sonucu farkl› olan hangi seçe-
nektedir?


A) 103 . 102 B) 


C) D) 10-4 . 10-1


18.  Afla¤›daki eflitliklerden hangisi yanl›flt›r?


A) 4-3 =


B)                  = 2-3


C) 1000 000 = 106


D) 121 = 122


19. 8. s›n›f  ö¤renci lerine  SBS’ye haz›rl›k dü-
zeylerini ölçmek için bir test deneme s›nav› uygula-
n›yor.


D -          formülünden ö¤rencilerin net puanlar›
hesaplan›yor.


Fulya bu verileri 20 puanl›k aral›klara kaydederek
yeni  bir tablo oluflturuyor.  Sonra da bu veril erin
grafi¤ini çiziyor.


Afla¤›daki seçeneklerin hangisinde verilen önerme
yanl›flt›r?


A) B = 5 tir.
B) A = 36 d›r.
C) 8. S›n›f SBS Test denemesine kat›lan ö¤renci


say›s› 100’dür.
D) Grafikte 41 - 60 aral›¤›nda ve 81 - 100 aral›¤›n-


da neti olan ö¤renciler say›s› do¤ru çizilmifltir.


20. Koordinatlar› A(2, 1), B(6, 1), C(6, 4), D(2,4)
olarak verilen bir dikdörtgen 7 birim sola, 4 birim
afla¤›ya öteleniyor.


Hangi seçenekte verilen bilgi yanl›flt›r?
A) A››(-5, -3) d›r. B) C››(-1, 0) dir.
C) D››(-2, -3) dir. D) B››(-1, -3) dir.


1. Ünite Test  Sorular› KEMAL Türkeli
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3
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n - 1
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81
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Net
0 - 10


11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90


91 -100


Ö¤renci Say›s›
4
9
13
23
29
6
7
4
3
2


Net
  0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100


Ö¤renci Say›s›
13
A
35
11
B


21. Afla¤›daki flekillerdeki flekil örüntüsünün bir
sonraki ad›m› hangi seçenektedir?


A) B)


C) D)


22. Afla¤›daki örüntülerden hangisi fraktald›r?


A) B)


C) D)


23. Afla¤›daki örüntünün bir sonraki ad›m›nda
gelmesi gereken flekil hangisidir?


A) B)


C) D)


24. Afla¤›daki say›lar›n de¤erlerini bulunuz.
Hangisi di¤er üçünden farkl›d›r?


A) 100-10 . 10010 B) (-1)2009


C) (-1)111 D) (-1)-2007


25.   597,83 g  kaç teragram (Tg) eder?
(1 teragram = 1 000 000 000 000 g


= 1 trilyon gram = 1 milyar kg)


A) 597,83 g = 5,9783 . 10-10 Tg


B) 597,83 g = 597,83 . 10-13 Tg


C) 597,83 g = 5,9783 . 10-14 Tg


D) 597,83 g = 59,783 . 10-13 Tg


26. Hangi seçenekteki say› negatiftir?


A) (-5)-8


B) (-3)2008


C) (-7)2009


D) 2-501


27.          iflleminin sonucu afla¤›dakiler-


den hangisidir?


A) B) 343


C) 49 D) 98


28. Hangi seçenekteki eflitlik yanl›flt›r?


A) 10-7 . 107 = 1


B)          = 3


C) 3-2 . 27 = 3


D)       =


29.   3 . 58 . 27 iflleminin sonucunda kaç basamakl›
bir say› bulunur?


A) 9 B) 8 C) 7 D) 10


30. 38 = 6561 oldu¤u bilinirken 36 ifadesinin
de¤erini hesaplay›n›z.


A) 2187 B) 19 683
C) 729 D) 59 049
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31. Çözümlemesi
9x103+7x102+8x10+3x100+4x10-1+6x10-2+5x10-3


olan say› hangi seçenektedir?
A) 9783,0465 B) 9783,465
C) 978,3465 D) 9780,3465


32. Köflelerinin koordinatlar›, A(-2, 0), B(3, 0),
C(3, 2), D(-2, 5) olan dik yamuk saatin tersi yönünde
orijin etraf›nda 90° döndürülüyor. Son konumu A›B›C›D›


dir.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(0, 3) B) A›(0, -2)
C) D›(-5, -2) D) C›(-3, 2)


33. ABCD dörtgenin köfle noktalar›n›n koor-
dinatlar›  A(-2, 2), B(5, 2), C(1, 6), D(-6, 6) olup orijin
eraf›nda döndürülerek A›(2, -2), B›(-5, -2), C(-1, -6),
D›(6, -6) olacak flekilde A›B›C›D› dörtgeni oluflturuluyor.
fiekil orijin etraf›nda saat yönünde kaç derece döndü-
rülmüfltür?


A) 90° B) 180°
C) 270° D) 360°


34.   x =               ,     y =               ise x say›s› y


say›s›n›n kaç kat›d›r?
A) 3 B) 9
C) 27 D) 81


35.  Say› örüntüsünde x yerine hangi say› yaz›l-
mal›d›r?


A) 3-1 B) 30


C) 3-2 D) 6


36.  Afla¤›daki önermelerden hangisi yanl›flt›r?
A) 102  <  210 B) 52  <  25


C) - (-2)5  = -25 D) (-0,5)  . (-0,5) = 2-2


37.  fiekil örüntüsünün 4. ad›m›nda hangi flekil
olmal›d›r?


A) B)


C) D)


38.  Matematik s›nav›na kat›lan ö¤rencilerin
puanlar› 100 üzerinden de¤erlendiriliyor ve 100 puan
10 eflit veri grubuna ayr›larak her grupta kaç ö¤renci
bulundu¤u saptan›yor.
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1. Ünite Test Sorular› KEMAL Türkeli
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ö¤renci
ö¤renci


Veri grubundan ve Histogramdan yararlanarak
seçeneklerde verilen ifadelerden biri yanl›fl verilmifltir.
Yanl›fl olan seçenek afla¤›dakilerden hangisidir?


A) S›nava kat›lanlar›n %53’ü, 51 puan veya
üzerinde puan alm›flt›r. 


B) S›nava kat›lanlar›n % 30’u, 41 puan›n alt›nda
puan alm›flt›r.


C) 71 veya üzeri puan alanlar, s›nava girenlerin
% 17’sidir.


D) 41’e eflit veya çok 71’den az puan alanlar,
s›nava girenlerin % 53’üdür.


Al›flveriflte bir fley sat›n alaca¤›m›z zaman, yemek
yaparken kullanaca¤›m›z malzemenin ölçüsünü
ayarlarken matematikten yararlanmaktay›z. Matematik
ayn› zamanda, iliflkileri görebilmeyi, verilenler aras›nda
neden -sonuç iliflkisini kurabilmeyi, tablolar›, grafikleri
yorumlay›p bilgileri kullanabilme becerisini de gelifl-
tirmifl olmay› gerektirir. Matematik ö¤reniminde temel
amaç ö¤rencilerde düflünebilme yetene¤ini  gelifltir-
mektir. Matematik, karfl›laflt›¤›m›z  olaylar› ve problem-
leri mant›kl› inceleyebilmeniz için size temel bilgileri
kazand›rmaya çal›fl›r. Ö¤renci sorunun ne anlama
geldi¤ini kavramak için dikkatli bir flekilde soruyu
okumal›, verilen bilgiler ile bulunmas› istenen sonucu
iyi anlamaya çal›flmal›d›r.Ö¤renci  çözümü yaparken
ifllem hatas› yapmamaya özen göstermelidir. Mate-
matik dersinde bir konuyla ilgili çok farkl› Test sorular›
 sorulabilir. Matematikte sorularda verilen  hiçbir
bilgi(veri) gereksiz de¤ildir. Her veri sorunun çözü-
münde seçilen çözüm yoluna göre kullanabilece¤iniz
bir ayr›nt›d›r. Sorularda her ayr›nt›ya dikkat etmek
gerekir. Verilen bilgiler kümesinin elemanlar›n› mant›k
ve uygun formüllerle iliflkilendirece¤iniz bir mant›k
s›ras› izleyerek sorunun çözümüne ulaflmal›s›n›z.
Okulda veya dershanede derse öncelikle bir  ön
haz›rl›k yaparak  gitmelisiniz. Derslerde ö¤retmenin
konuyu anlat›m›n›  ve verdi¤i örnekleri not alarak
dikkatle izlemeli konunun nas›l ö¤renilece¤ini kavra-
maya çal›flmal›s›n›z. Derste anlafl›lmayan ve eksik
kalan noktalar› ö¤retmenine hemen sormal›s›n›z.
Ö¤retmenin soru çözmede kulland›¤› pratik k›sa
yollar›, ölçü birimlerini, formülleri ezberlemek yerine
neden-sonuç iliflkisi kurarak ö¤renmeye çal›flmal›s›n›z.
Konuyu daha iyi kavramak için ders kitab›ndaki hangi
sayfalardaki  al›flt›rmalar› yapman gerekti¤ini  ö¤ren-
mek için ö¤retmeninize mutlaka dan›flmal› çal›flman›
yönlendirici bilgi almal›s›n›z. Matematik dersindeki
konular› derste iyi ö¤renmifl olsan›z  bile, evinizde
düzenli test çözmezseniz konuyu ve ayr›nt›l› düflün-
celeri  çok çabuk unutursunuz. Matematik Testinde
çok net ç›karabilmek  için ön yarg›s›z, sab›rl› ve prog-
raml› çal›flman›z önemlidir. Belirli bir programa göre
konular› biriktirmeden çal›flmal›s›n›z. Bu çal›flmalarda
çözülemeyen sorular›n vakit kaybetmeden do¤ru
çözümlerini ö¤renmeye gayret etmelisiniz. Elden
geldi¤ince  çok say›da ve farkl› tarzda sorular ile
çal›flman›z› zenginlefltirmelisiniz. Matematik dersindeki
baflar›s›zl›¤›n temeli, kiflinin yapmas› gereken
çal›flmalar› gününde ve yeteri kadar yazarak yapma-
mas›ndan kaynaklan›r. Baflar›lar dilerim.


Matematik ö¤retmeni Kemal Türkeli (2009
‹stanbul) www.kemalturkeli.com
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izin vermemektir.
Mark Kay


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹


5


2


-2 3


Okulda ve SBS’de Matematik dersinden daha
baflar›l› olabilmeniz için baz›  öneriler;


Kitab›mdaki formülleri konular› özet ç›kararak
yazarak çal›fl›n›z. Çözece¤iniz  bir Test sorusunun
çözümünü önce ka¤›tla örtünüz. Ortalama 2 dakika
akl›n›zdan yapmay› deneyiniz. Yapam›yorsan›z konu
anlat›m›na ve daha önce çözdü¤ün  çözümlü sorular›
veya ders kitab›ndan ilgili konuyu  inceleyerek  ala-
ca¤›n yard›mla  çözmeyi denemelisin›z. 2 dakika
içinde (ortalama süre) çözememiflseniz çözümünü
yazarak(çözümü okuman›n fazla bir yarar› olmaya-
cakt›r) anlamaya çal›flmal›s›n›z. Soruyu çözememe
nedeninizi de araflt›rmal›s›n›z. Bilgi eksikli¤iniz mi
var, yoksa bilgileri çözüme mi uygulayam›yorsunuz.
Yoksa ifllem alt yap›n›z  m› zay›f? Unutmay›n›z ki
SBS zamana karfl› bir yar›flt›r ayn› sürede daha çok
net soru yapabilen daha baflar›l› olacakt›r. Her gün
30 dakika bir Konu Testi veya Deneme çözerek h›zl›
karar vermeye h›zl› okumaya kestirme ifllem yollar›
gelifltirme denemeleri yapmaya önem vermelisiniz.
E¤er ifllem yetene¤iniz iyi de¤il ise ders çal›flmaya
dört ifllem, rasyonel say›lar, köklü ve üslü ifadeler
konular›ndan biri ile bafllamal›s›n›z. ‹lkö¤retim 8.s›n›f
ö¤rencileri özellikle dört ifllem (toplama, ç›karma,
bölme, çarpma) performanslar›n› çok iyi gelifltirmifl
olmal›lar.
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Örnek TEST 17 : 


           .


cu kaçt›r?


A) 0,04        B) 4.10-1       C) -4.10-2        D) 4.10


Çözüm 17 :


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 18 : 


nacak üslü say› seçeneklerde verilen hangi say›
ile çarp›l›rsa ifllem sonucunda bulunucak say›
pozitif bir tam say› olur?


A) 3          B) -3         C) -3.10-2           D) -3-2


Çözüm 18 :


Do¤ru cevap B’dir.


ÇOK BÜYÜK veya
ÇOK KÜÇÜK POZ‹T‹F SAYILARIN
B‹L‹MSEL GÖSTER‹M‹ (SCIENTIFIC NOTATION)


10’un pozitif veya negatif kuvvetinin katsay›s› “1”
ile “10” aras›nda veya 1’e eflit bir gerçek say› olacak
flekilde bir say›n›n yaz›lmas› Bilimsel Gösterim diye
adland›r›l›r.


Örne¤in ›fl›¤›n h›z› 300 000 000 m/s dir. Bilimsel
Gösterimle 3 . 108 m/s = 300 000 000 m/s fleklinde
gösterilir.


0,000137 m = 1,37 . 10-4 m
Çok küçük say›n›n bilimsel gösterimidir.


Güneflin kütlesi 2 x 1030 kg


AIDS virüsünün uzunlu¤u 0,00011mm
= 1,1 x 10-4 mm


Dünyam›z›n hacmi 1,08 x 1012 km3


= 1,08 x 1021m3


‹nsan vücudundaki hücrelerin ortalama say›s›
1014 tür.


Hidrojen atomunun yar›çap›
0,4A0 = 0,4 x 10-10m = 4 . 10-11m


Örnek TEST 19 : 570 000 000 cm uzunlu¤u-
nun bilimsel gösterimi han-


gi seçenekte do¤ru yaz›lm›flt›r?
A) 5,7 . 10-8cm          B) 5,7 . 107cm
C) 5,7 . 108 cm     D) 57 . 107 cm


Çözüm 19 : 570 000 000 cm = 5,7 . 108 cm 
çok büyük say›n›n bilimsel gösteri-
midir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 20 : 0,000007 cm çok küçük sa-
y›s›n›n bilimsel gösterimi


afla¤›dakilerden hangisidir?
A) 7 . 106cm          B) 7 . 10-6cm
C) 70 . 10-8cm     D) 700 . 10-9cm


Çözüm 20 : 0, 000007 cm = 7 . 10-6 cm olup
Do¤ru cevap B’dir.
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iflleminin sonu-


( )2
10


2
. 2,89


2,89
. [10 . (-10)]-1


10-2


=
4(-102)-1


102-2
=


4


100 . (-102)
=


4


102


=  - 4 . 10-2 = -0,04


ifllemlerin sonucunda bulu-


( )1
3


-1
= -3 olup


[ ]2


=
(-3)2 . (-3)2


-35
=


(-3)2x2


-35


=
(-3)4


-35
=


1


35-4
=


1


3


1


3
.(-3) = +1 ∈ Z olur.


1 ≤ a < 10 aras›nda bir gerçek (Reel) say›
olmak üzere m ∈ Z  iken  a x 10m gösterimine
Bilimsel Gösterim ad› verilir.


15.  3m = 125


5n = 15  oldu¤una göre, m nin n türünden
efliti afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B)


C) D)


16.             = 96   oldu¤una göre x kaçt›r?


A) -3 B) -2 C) 2  D) 3


17.  Afla¤›dak i ifllemlerden birinin sonucu di-
¤erlerinden farkl›d›r. Sonucu farkl› olan hangi seçe-
nektedir?


A) 103 . 102 B) 


C) D) 10-4 . 10-1


18.  Afla¤›daki eflitliklerden hangisi yanl›flt›r?


A) 4-3 =


B)                  = 2-3


C) 1000 000 = 106


D) 121 = 122


19. 8. s›n›f  ö¤renci lerine  SBS’ye haz›rl›k dü-
zeylerini ölçmek için bir test deneme s›nav› uygula-
n›yor.


D -          formülünden ö¤rencilerin net puanlar›
hesaplan›yor.


Fulya bu verileri 20 puanl›k aral›klara kaydederek
yeni  bir tablo oluflturuyor.  Sonra da bu veril erin
grafi¤ini çiziyor.


Afla¤›daki seçeneklerin hangisinde verilen önerme
yanl›flt›r?


A) B = 5 tir.
B) A = 36 d›r.
C) 8. S›n›f SBS Test denemesine kat›lan ö¤renci


say›s› 100’dür.
D) Grafikte 41 - 60 aral›¤›nda ve 81 - 100 aral›¤›n-


da neti olan ö¤renciler say›s› do¤ru çizilmifltir.


20. Koordinatlar› A(2, 1), B(6, 1), C(6, 4), D(2,4)
olarak verilen bir dikdörtgen 7 birim sola, 4 birim
afla¤›ya öteleniyor.


Hangi seçenekte verilen bilgi yanl›flt›r?
A) A››(-5, -3) d›r. B) C››(-1, 0) dir.
C) D››(-2, -3) dir. D) B››(-1, -3) dir.


1. Ünite Test  Sorular› KEMAL Türkeli


3 + n
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3
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Net
0 - 10


11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90


91 -100


Ö¤renci Say›s›
4
9


13
23
29
6
7
4
3
2


Net
  0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100


Ö¤renci Say›s›
13
A
35
11
B


21. Afla¤›daki flekillerdeki flekil örüntüsünün bir
sonraki ad›m› hangi seçenektedir?


A) B)


C) D)


22. Afla¤›daki örüntülerden hangisi fraktald›r?


A) B)


C) D)


23. Afla¤›daki örüntünün bir sonraki ad›m›nda
gelmesi gereken flekil hangisidir?


A) B)


C) D)


24. Afla¤›daki say›lar›n de¤erlerini bulunuz.
Hangisi di¤er üçünden farkl›d›r?


A) 100-10 . 10010 B) (-1)2009


C) (-1)111 D) (-1)-2007


25.   597,83 g  kaç teragram (Tg) eder?
(1 teragram = 1 000 000 000 000 g


= 1 trilyon gram = 1 milyar kg)


A) 597,83 g = 5,9783 . 10-10 Tg


B) 597,83 g = 597,83 . 10-13 Tg


C) 597,83 g = 5,9783 . 10-14 Tg


D) 597,83 g = 59,783 . 10-13 Tg


26. Hangi seçenekteki say› negatiftir?


A) (-5)-8


B) (-3)2008


C) (-7)2009


D) 2-501


27.          iflleminin sonucu afla¤›dakiler-


den hangisidir?


A) B) 343


C) 49 D) 98


28. Hangi seçenekteki eflitlik yanl›flt›r?


A) 10-7 . 107 = 1


B)          = 3


C) 3-2 . 27 = 3


D)       =


29.   3 . 58 . 27 iflleminin sonucunda kaç basamakl›
bir say› bulunur?


A) 9 B) 8 C) 7 D) 10


30. 38 = 6561 oldu¤u bilinirken 36 ifadesinin
de¤erini hesaplay›n›z.


A) 2187 B) 19 683
C) 729 D) 59 049


31. Çözümlemesi
9x103+7x102+8x10+3x100+4x10-1+6x10-2+5x10-3


olan say› hangi seçenektedir?
A) 9783,0465 B) 9783,465
C) 978,3465 D) 9780,3465


32. Köflelerinin koordinatlar›, A(-2, 0), B(3, 0),
C(3, 2), D(-2, 5) olan dik yamuk saatin tersi yönünde
orijin etraf›nda 90° döndürülüyor. Son konumu A›B›C›D›


dir.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(0, 3) B) A›(0, -2)
C) D›(-5, -2) D) C›(-3, 2)


33. ABCD dörtgen in köfle noktala r›n›n  koor-
dinatlar›  A(-2, 2), B(5, 2), C(1, 6), D(-6, 6) olup orijin
eraf›nda döndürülerek A›(2, -2), B›(-5, -2), C(-1, -6),
D›(6, -6) olacak flekilde A›B›C›D› dörtgeni oluflturuluyor.
fiekil orijin etraf›nda saat yönünde kaç derece döndü-
rülmüfltür?


A) 90° B) 180°
C) 270° D) 360°


34.   x =               ,     y =              ise x say›s› y


say›s›n›n kaç kat›d›r?
A) 3 B) 9
C) 27 D) 81


35.  Say› örüntüsünde x yerine hangi say› yaz›l-
mal›d›r?


A) 3-1 B) 30


C) 3-2 D) 6


36.  Afla¤›daki önermelerden hangisi yanl›flt›r?
A) 102  <  210 B) 52  <  25


C) - (-2)5  = -25 D) (-0,5)  . (-0,5) = 2-2


37.  fiekil örüntüsünün 4. ad›m›nda hangi flekil
olmal›d›r?


A) B)


C) D)


38.  Matematik s›nav›na kat›lan ö¤rencilerin
puanlar› 100 üzerinden de¤erlendiriliyor ve 100 puan
10 eflit veri grubuna ayr›larak her grupta kaç ö¤renci
bulundu¤u saptan›yor.


1. Ünite Test  Sorular› KEMAL Türkeli


ö¤renci
ö¤renci


Veri grubundan ve Histogramdan yararlanarak
seçeneklerde verilen ifadelerden biri yanl›fl verilmifltir.
Yanl›fl olan seçenek afla¤›dakilerden hangisidir?


A) S›nava kat›lanlar›n %53’ü, 51 puan veya
üzerinde puan alm›flt›r. 


B) S›nava kat›lanlar›n % 30’u, 41 puan›n alt›nda
puan alm›flt›r.


C) 71 veya üzeri puan alanlar, s›nava girenlerin
% 17’sidir.


D) 41’e eflit veya çok 71’den az puan alanlar,
s›nava girenlerin % 53’üdür.
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Al›flveriflte bir fley sat›n alaca¤›m›z zaman, yemek
yaparken kullanaca¤›m›z malzemenin ölçüsünü
ayarlarken matematikten yararlanmaktay›z. Matematik
ayn› zamanda, iliflkileri görebilmeyi, verilenler aras›nda
neden -sonuç iliflkisini kurabilmeyi, tablolar›, grafikleri
yorumlay›p bilgileri kullanabilme becerisini de gelifl-
tirmifl olmay› gerektirir. Matematik ö¤reniminde temel
amaç ö¤rencilerde düflünebilme yetene¤ini  gelifltir-
mektir. Matematik, karfl›laflt›¤›m›z  olaylar› ve problem-
leri mant›kl› inceleyebilmeniz için size temel bilgileri
kazand›rmaya çal›fl›r. Ö¤renci sorunun ne anlama
geldi¤ini kavramak için dikkatli bir flekilde soruyu
okumal›, verilen bilgiler ile bulunmas› istenen sonucu
iyi anlamaya çal›flmal›d›r.Ö¤renci  çözümü yaparken
ifllem hatas› yapmamaya özen göstermelidir. Mate-
matik dersinde bir konuyla ilgili çok farkl› Test sorular›
 sorulabilir. Matematikte sorularda verilen  hiçbir
bilgi(veri) gereksiz de¤ildir. Her veri sorunun çözü-
münde seçilen çözüm yoluna göre kullanabilece¤iniz
bir ayr›nt›d›r. Sorularda her ayr›nt›ya dikkat etmek
gerekir. Verilen bilgiler kümesinin elemanlar›n› mant›k
ve uygun formüllerle iliflkilendirece¤iniz bir mant›k
s›ras› izleyerek sorunun çözümüne ulaflmal›s›n›z.
Okulda veya dershanede derse öncelikle bir  ön
haz›rl›k yaparak  gitmelisiniz. Derslerde ö¤retmenin
konuyu anlat›m›n›  ve verdi¤i örnekleri not alarak
dikkatle izlemeli konunun nas›l ö¤renilece¤ini kavra-
maya çal›flmal›s›n›z. Derste anlafl›lmayan ve eksik
kalan noktalar› ö¤retmenine hemen sormal›s›n›z.
Ö¤retmenin soru çözmede kulland›¤› pratik k›sa
yollar›, ölçü birimlerini, formülleri ezberlemek yerine
neden-sonuç iliflkisi kurarak ö¤renmeye çal›flmal›s›n›z.
Konuyu daha iyi kavramak için ders kitab›ndaki hangi
sayfalardaki  al›flt›rmalar› yapman gerekti¤ini  ö¤ren-
mek için ö¤retmeninize mutlaka dan›flmal› çal›flman›
yönlendirici bilgi almal›s›n›z. Matematik dersindeki
konular› derste iyi ö¤renmifl olsan›z  bile, evinizde
düzenli test çözmezseniz konuyu ve ayr›nt›l› düflün-
celeri  çok çabuk unutursunuz. Matematik Testinde
çok net ç›karabilmek  için ön yarg›s›z, sab›rl› ve prog-
raml› çal›flman›z önemlidir. Belirli bir programa göre
konular› biriktirmeden çal›flmal›s›n›z. Bu çal›flmalarda
çözülemeyen sorular›n vakit kaybetmeden do¤ru
çözümlerini ö¤renmeye gayret etmelisiniz. Elden
geldi¤ince  çok say›da ve farkl› tarzda sorular ile
çal›flman›z› zenginlefltirmelisiniz. Matematik dersindeki
baflar›s›zl›¤›n temeli, kiflinin yapmas› gereken
çal›flmalar› gününde ve yeteri kadar yazarak yapma-
mas›ndan kaynaklan›r. Baflar›lar dilerim.


Matematik ö¤retmeni Kemal Türkeli (2009
‹stanbul) www.kemalturkeli.com
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KEMAL Türkeli • 8. sınıf SBS MATEMATiK


1. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


fiimdi Histogram› çizelim:


Ö¤renci
puanlar›


Ö¤renci
Say›s›


4


8


12


16


20


I II III


? =


0-20 21-40 41-60 61-80 81-100


?


?


Baflar›n›n s›rlar›ndan biri,
geçici baflar›s›zl›klar›n bizi yenmesine


izin vermemektir.
Mark Kay
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Okulda ve SBS’de Matematik dersinden daha
baflar›l› olabilmeniz için baz›  öneriler;


Kitab›mdaki formülleri konular› özet ç›kararak
yazarak çal›fl›n›z. Çözece¤iniz  bir Test sorusunun
çözümünü önce ka¤›tla örtünüz. Ortalama 2 dakika
akl›n›zdan yapmay› deneyiniz. Yapam›yorsan›z konu
anlat›m›na ve daha önce çözdü¤ün  çözümlü sorular›
veya ders kitab›ndan ilgili konuyu  inceleyerek  ala-
ca¤›n yard›mla  çözmeyi denemelisin›z. 2 dakika
içinde (ortalama süre) çözememiflseniz çözümünü
yazarak(çözümü okuman›n fazla bir yarar› olmaya-
cakt›r) anlamaya çal›flmal›s›n›z. Soruyu çözememe
nedeninizi de araflt›rmal›s›n›z. Bilgi eksikli¤iniz mi
var, yoksa bilgileri çözüme mi uygulayam›yorsunuz.
Yoksa ifllem alt yap›n›z  m› zay›f? Unutmay›n›z ki
SBS zamana karfl› bir yar›flt›r ayn› sürede daha çok
net soru yapabilen daha baflar›l› olacakt›r. Her gün
30 dakika bir Konu Testi veya Deneme çözerek h›zl›
karar vermeye h›zl› okumaya kestirme ifllem yollar›
gelifltirme denemeleri yapmaya önem vermelisiniz.
E¤er ifllem yetene¤iniz iyi de¤il ise ders çal›flmaya
dört ifllem, rasyonel say›lar, köklü ve üslü ifadeler
konular›ndan biri ile bafllamal›s›n›z. ‹lkö¤retim 8.s›n›f
ö¤rencileri özellikle dört ifllem (toplama, ç›karma,
bölme, çarpma) performanslar›n› çok iyi gelifltirmifl
olmal›lar.
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Örnek TEST 17 : 


           .


cu kaçt›r?


A) 0,04        B) 4.10-1       C) -4.10-2        D) 4.10


Çözüm 17 :


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 18 : 


nacak üslü say› seçeneklerde verilen hangi say›
ile çarp›l›rsa ifllem sonucunda bulunucak say›
pozitif bir tam say› olur?


A) 3          B) -3         C) -3.10-2           D) -3-2


Çözüm 18 :


Do¤ru cevap B’dir.


ÇOK BÜYÜK veya
ÇOK KÜÇÜK POZ‹T‹F SAYILARIN
B‹L‹MSEL GÖSTER‹M‹ (SCIENTIFIC NOTATION)


10’un pozitif veya negatif kuvvetinin katsay›s› “1”
ile “10” aras›nda veya 1’e eflit bir gerçek say› olacak
flekilde bir say›n›n yaz›lmas› Bilimsel Gösterim diye
adland›r›l›r.


Örne¤in ›fl›¤›n h›z› 300 000 000 m/s dir. Bilimsel
Gösterimle 3 . 108 m/s = 300 000 000 m/s fleklinde
gösterilir.


0,000137 m = 1,37 . 10-4 m
Çok küçük say›n›n bilimsel gösterimidir.


Güneflin kütlesi 2 x 1030 kg


AIDS virüsünün uzunlu¤u 0,00011mm
= 1,1 x 10-4 mm


Dünyam›z›n hacmi 1,08 x 1012 km3


= 1,08 x 1021m3


‹nsan vücudundaki hücrelerin ortalama say›s›
1014 tür.


Hidrojen atomunun yar›çap›
0,4A0 = 0,4 x 10-10m = 4 . 10-11m


Örnek TEST 19 : 570 000 000 cm uzunlu¤u-
nun bilimsel gösterimi han-


gi seçenekte do¤ru yaz›lm›flt›r?
A) 5,7 . 10-8cm          B) 5,7 . 107cm
C) 5,7 . 108 cm     D) 57 . 107 cm


Çözüm 19 : 570 000 000 cm = 5,7 . 108 cm 
çok büyük say›n›n bilimsel gösteri-
midir.


Do¤ru cevap C’dir.


Örnek TEST 20 : 0,000007 cm çok küçük sa-
y›s›n›n bilimsel gösterimi


afla¤›dakilerden hangisidir?
A) 7 . 106cm          B) 7 . 10-6cm
C) 70 . 10-8cm     D) 700 . 10-9cm


Çözüm 20 : 0, 000007 cm = 7 . 10-6 cm olup
Do¤ru cevap B’dir.


KEMAL Türkeli • 8. s ınıf SBS MAT EMATiK


iflleminin sonu-


( )2
10


2
. 2,89


2,89
. [10 . (-10)]-1


10-2


= 4(-102)-1


102-2
= 4


100 . (-102)
= 4


102


=  - 4 . 10-2 = -0,04


ifllemlerin sonucunda bulu-


( )1
3


-1
= -3 olup


[ ]
2


=
(-3)2 . (-3)2


-35 =
(-3)2x2


-35


=
(-3)4


-35
=


1


35-4
=


1


3


1


3
.(-3) = +1 ∈ Z olur.


1 ≤ a < 10 aras›nda bir gerçek (Reel) say›
olmak üzere m ∈ Z  iken  a x 10m gösterimine
Bilimsel Gösterim ad› verilir.
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1. 0,0007 = a x 10-4  ise 24 x 10a  kaç basamakl›
bir say›d›r?


A) 7 B) 8 C) 9 D) 10


2.                                            iflleminin sonucu
 kaçt›r?


A) 1 B) 5 C) 10 D) 21


3. (5,1 x 10-11 + 0,9 x 10-11) x 106 iflleminin so-
nucu afla¤›dakilerden hangisidir?


A) 51 . 10-6 B) 9 . 10-5


C) 6 . 105 D) 6. 10-5


4.     iflleminin sonucu afla¤›da-


kilerden hangisidir?
A) 2 . 3-3 B) 


C) D)


5. 59. 29. 10  iflleminin sonucu afla¤›dakilerden
hangisidir?


A) 1010 B) 109 C) 39 . 10 D) 10 . 79


6. (3-1+ 30)-1 . 23  iflleminin sonucu afla¤›daki-
lerden hangisidir?


A) B) 3


C) 6 D)


7.            iflleminin sonucu afla¤›daki-


den hangisidir?


A) 33 B) 34


C) D) 30


8.       iflleminin sonucu afla¤›dakilerden


hangisidir?


A) B) -2


C) -6 D)


9.  a =           pozitif bir say› oldu¤una göre afla-


¤›dakilerden hangisinin ifllem sonucu bulunacak say›
negatiftir?


A) B) -


C) D) -


10.        = 2 iken              = 16    oldu¤una göre,


      x kaçt›r?


A) 4 B) -1 C) -4 D) -


11.                       = a say›s› kaçt›r?


A) 24 B) 3. 24   C) 3 . 25 D) 6


12.  Dünyam›z›n kütlesinin kg birimi ile bilimsel
gösterimi hangi seçenekte do¤ru yaz›lm›flt›r?


A) 597 x 1022 kg B) 59,7 x 1023 kg


C) 5,97 x 1024 kg D) 0,597 x 1025 kg


13.  Afla¤›dakilerden hangisi 729 do¤al say›s›n›n
üslü say› olarak yaz›l›fllar›ndan biri de¤ildir?


A) 93 B) (-3)6


C) (-27)2 D) 123


14. 0,0000987 = 9,87 . 10x olmas› için, x kaçt›r?
A) -5 B) -4 C) 4 D) 3
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ÜN‹TE 1 TEST SORULARI
Do¤ru cevaplar›, aç›klamal› çözümleri 183. sayfadad›r.


0,3 x 106 + 0,07 x 107


(4 x 102) x (0,05 x 104)


23 + 23 + 23


34 + 34 + 34 + 34


1


33


2


32
3


4


3
2


4
3


( )
-11


3 ( )1
3


:


( )1
3


2


1


34


310 + 311


311 - 312


2
3


2
3


2
3


( )-12
3 ( )-32


3


( ) 22
3 ( )-22


3


a
b ( ) xb


a


1
4


82 + 23 . 4


25 : 42


15.  3m = 125


5n = 15  oldu¤una göre, m nin n türünden
efliti afla¤›dakilerden hangisidir?


A) B)


C) D)


16.             = 96   oldu¤una göre x kaçt›r?


A) -3 B) -2 C) 2  D) 3


17.  Afla¤›daki ifllemlerden birinin sonucu di-
¤erlerinden farkl›d›r. Sonucu farkl› olan hangi seçe-
nektedir?


A) 103 . 102 B) 


C) D) 10-4 . 10-1


18.  Afla¤›daki eflitliklerden hangisi yanl›flt›r?


A) 4-3 =


B)                  = 2-3


C) 1000 000 = 106


D) 121 = 122


19. 8. s›n›f ö¤rencilerine SBS’ye haz›rl›k dü-
zeylerini ölçmek için bir test deneme s›nav› uygula-
n›yor.


D -          formülünden ö¤rencilerin net puanlar›
hesaplan›yor.


Fulya bu verileri 20 puanl›k aral›klara kaydederek
yeni bir tablo oluflturuyor. Sonra da bu verilerin
grafi¤ini çiziyor.


Afla¤›daki seçeneklerin hangisinde verilen önerme
yanl›flt›r?


A) B = 5 tir.
B) A = 36 d›r.
C) 8. S›n›f SBS Test denemesine kat›lan ö¤renci


say›s› 100’dür.
D) Grafikte 41 - 60 aral›¤›nda ve 81 - 100 aral›¤›n-


da neti olan ö¤renciler say›s› do¤ru çizilmifltir.


20. Koordinatlar› A(2, 1), B(6, 1), C(6, 4), D(2,4)
olarak verilen bir dikdörtgen 7 birim sola, 4 birim
afla¤›ya öteleniyor.


Hangi seçenekte verilen bilgi yanl›flt›r?
A) A››(-5, -3) d›r. B) C››(-1, 0) dir.
C) D››(-2, -3) dir. D) B››(-1, -3) dir.


1. Ünite Test Sorular› KEMAL Türkeli


3 + n


n


3
n - 1


3
n + 1


n - 1
3


( )x1
81


1
4


. 1
4


. 1
4


. .


Y
3


Net
0 - 10


11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90


91 -100


Ö¤renci Say›s›
4
9


13
23
29
6
7
4
3
2


Net
  0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100


Ö¤renci Say›s›
13
A
35
11
B


21. Afla¤›daki flekillerdeki flekil örüntüsünün bir
sonraki ad›m› hangi seçenektedir?


A) B)


C) D)


22. Afla¤›daki örüntülerden hangisi fraktald›r?


A) B)


C) D)


23. Afla¤›daki örüntünün bir sonraki ad›m›nda
gelmesi gereken flekil hangisidir?


A) B)


C) D)


24. Afla¤›daki say›lar›n de¤erlerini bulunuz.
Hangisi di¤er üçünden farkl›d›r?


A) 100-10 . 10010 B) (-1)2009


C) (-1)111 D) (-1)-2007


25.   597,83 g  kaç teragram (Tg) eder?
(1 teragram = 1 000 000 000 000 g


= 1 trilyon gram = 1 milyar kg)


A) 597,83 g = 5,9783 . 10-10 Tg


B) 597,83 g = 597,83 . 10-13 Tg


C) 597,83 g = 5,9783 . 10-14 Tg


D) 597,83 g = 59,783 . 10-13 Tg


26. Hangi seçenekteki say› negatiftir?


A) (-5)-8


B) (-3)2008


C) (-7)2009


D) 2-501


27.          iflleminin sonucu afla¤›dakiler-


den hangisidir?


A) B) 343


C) 49 D) 98


28. Hangi seçenekteki eflitlik yanl›flt›r?


A) 10-7 . 107 = 1


B)          = 3


C) 3-2 . 27 = 3


D)       =


29.   3 . 58 . 27 iflleminin sonucunda kaç basamakl›
bir say› bulunur?


A) 9 B) 8 C) 7 D) 10


30. 38 = 6561 oldu¤u bilinirken 36 ifadesinin
de¤erini hesaplay›n›z.


A) 2187 B) 19 683
C) 729 D) 59 049


31. Çözümlemesi
9x103+7x102+8x10+3x100+4x10-1+6x10-2+5x10-3


olan say› hangi seçenektedir?
A) 9783,0465 B) 9783,465
C) 978,3465 D) 9780,3465


32. Köflelerinin koordinatlar›, A(-2, 0), B(3, 0),
C(3, 2), D(-2, 5) olan dik yamuk saatin tersi yönünde
orijin etraf›nda 90° döndürülüyor. Son konumu A›B›C›D›


dir.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(0, 3) B) A›(0, -2)
C) D›(-5, -2) D) C›(-3, 2)


33. ABCD dörtgenin köfle noktalar›n›n koor-
dinatlar›  A(-2, 2), B(5, 2), C(1, 6), D(-6, 6) olup orijin
eraf›nda döndürülerek A›(2, -2), B›(-5, -2), C(-1, -6),
D›(6, -6) olacak flekilde A›B›C›D› dörtgeni oluflturuluyor.
fiekil orijin etraf›nda saat yönünde kaç derece döndü-
rülmüfltür?


A) 90° B) 180°
C) 270° D) 360°


34.   x =               ,     y =               ise x say›s› y


say›s›n›n kaç kat›d›r?
A) 3 B) 9
C) 27 D) 81


35.  Say› örüntüsünde x yerine hangi say› yaz›l-
mal›d›r?


A) 3-1 B) 30


C) 3-2 D) 6


36.  Afla¤›daki önermelerden hangisi yanl›flt›r?
A) 102  <  210 B) 52  <  25


C) - (-2)5  = -25 D) (-0,5)  . (-0,5) = 2-2


37.  fiekil örüntüsünün 4. ad›m›nda hangi flekil
olmal›d›r?


A) B)


C) D)


38.  Matematik s›nav›na kat›lan ö¤rencilerin
puanlar› 100 üzerinden de¤erlendiriliyor ve 100 puan
10 eflit veri grubuna ayr›larak her grupta kaç ö¤renci
bulundu¤u saptan›yor.


1. Ünite Test Sorular› KEMAL Türkeli


ö¤renci
ö¤renci


Veri grubundan ve Histogramdan yararlanarak
seçeneklerde verilen ifadelerden biri yanl›fl verilmifltir.
Yanl›fl olan seçenek afla¤›dakilerden hangisidir?


A) S›nava kat›lanlar›n %53’ü, 51 puan veya
üzerinde puan alm›flt›r. 


B) S›nava kat›lanlar›n % 30’u, 41 puan›n alt›nda
puan alm›flt›r.


C) 71 veya üzeri puan alanlar, s›nava girenlerin
% 17’sidir.


D) 41’e eflit veya çok 71’den az puan alanlar,
s›nava girenlerin % 53’üdür.


Al›flveriflte bir fley sat›n alaca¤›m›z zaman, yemek
yaparken kullanaca¤›m›z malzemenin ölçüsünü
ayarlarken matematikten yararlanmaktay›z. Matematik
ayn› zamanda, iliflkileri görebilmeyi, verilenler aras›nda
neden -sonuç iliflkisini kurabilmeyi, tablolar›, grafikleri
yorumlay›p bilgileri kullanabilme becerisini de gelifl-
tirmifl olmay› gerektirir. Matematik ö¤reniminde temel
amaç ö¤rencilerde düflünebilme yetene¤ini  gelifltir-
mektir. Matematik, karfl›laflt›¤›m›z  olaylar› ve problem-
leri mant›kl› inceleyebilmeniz için size temel bilgileri
kazand›rmaya çal›fl›r. Ö¤renci sorunun ne anlama
geldi¤ini kavramak için dikkatli bir flekilde soruyu
okumal›, verilen bilgiler ile bulunmas› istenen sonucu
iyi anlamaya çal›flmal›d›r.Ö¤renci  çözümü yaparken
ifllem hatas› yapmamaya özen göstermelidir. Mate-
matik dersinde bir konuyla ilgili çok farkl› Test sorular›
 sorulabilir. Matematikte sorularda verilen  hiçbir
bilgi(veri) gereksiz de¤ildir. Her veri sorunun çözü-
münde seçilen çözüm yoluna göre kullanabilece¤iniz
bir ayr›nt›d›r. Sorularda her ayr›nt›ya dikkat etmek
gerekir. Verilen bilgiler kümesinin elemanlar›n› mant›k
ve uygun formüllerle iliflkilendirece¤iniz bir mant›k
s›ras› izleyerek sorunun çözümüne ulaflmal›s›n›z.
Okulda veya dershanede derse öncelikle bir  ön
haz›rl›k yaparak  gitmelisiniz. Derslerde ö¤retmenin
konuyu anlat›m›n›  ve verdi¤i örnekleri not alarak
dikkatle izlemeli konunun nas›l ö¤renilece¤ini kavra-
maya çal›flmal›s›n›z. Derste anlafl›lmayan ve eksik
kalan noktalar› ö¤retmenine hemen sormal›s›n›z.
Ö¤retmenin soru çözmede kulland›¤› pratik k›sa
yollar›, ölçü birimlerini, formülleri ezberlemek yerine
neden-sonuç iliflkisi kurarak ö¤renmeye çal›flmal›s›n›z.
Konuyu daha iyi kavramak için ders kitab›ndaki hangi
sayfalardaki  al›flt›rmalar› yapman gerekti¤ini  ö¤ren-
mek için ö¤retmeninize mutlaka dan›flmal› çal›flman›
yönlendirici bilgi almal›s›n›z. Matematik dersindeki
konular› derste iyi ö¤renmifl olsan›z  bile, evinizde
düzenli test çözmezseniz konuyu ve ayr›nt›l› düflün-
celeri  çok çabuk unutursunuz. Matematik Testinde
çok net ç›karabilmek  için ön yarg›s›z, sab›rl› ve prog-
raml› çal›flman›z önemlidir. Belirli bir programa göre
konular› biriktirmeden çal›flmal›s›n›z. Bu çal›flmalarda
çözülemeyen sorular›n vakit kaybetmeden do¤ru
çözümlerini ö¤renmeye gayret etmelisiniz. Elden
geldi¤ince  çok say›da ve farkl› tarzda sorular ile
çal›flman›z› zenginlefltirmelisiniz. Matematik dersindeki
baflar›s›zl›¤›n temeli, kiflinin yapmas› gereken
çal›flmalar› gününde ve yeteri kadar yazarak yapma-
mas›ndan kaynaklan›r. Baflar›lar dilerim.


Matematik ö¤retmeni Kemal Türkeli (2009
‹stanbul) www.kemalturkeli.com
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Baflar›n›n s›rlar›ndan biri,
geçici baflar›s›zl›klar›n bizi yenmesine


izin vermemektir.
Mark Kay
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Okulda ve SBS’de Matematik dersinden daha
baflar›l› olabilmeniz için baz›  öneriler;


Kitab›mdaki formülleri konular› özet ç›kararak
yazarak çal›fl›n›z. Çözece¤iniz  bir Test sorusunun
çözümünü önce ka¤›tla örtünüz. Ortalama 2 dakika
akl›n›zdan yapmay› deneyiniz. Yapam›yorsan›z konu
anlat›m›na ve daha önce çözdü¤ün  çözümlü sorular›
veya ders kitab›ndan ilgili konuyu  inceleyerek  ala-
ca¤›n yard›mla  çözmeyi denemelisin›z. 2 dakika
içinde (ortalama süre) çözememiflseniz çözümünü
yazarak(çözümü okuman›n fazla bir yarar› olmaya-
cakt›r) anlamaya çal›flmal›s›n›z. Soruyu çözememe
nedeninizi de araflt›rmal›s›n›z. Bilgi eksikli¤iniz mi
var, yoksa bilgileri çözüme mi uygulayam›yorsunuz.
Yoksa ifllem alt yap›n›z  m› zay›f? Unutmay›n›z ki
SBS zamana karfl› bir yar›flt›r ayn› sürede daha çok
net soru yapabilen daha baflar›l› olacakt›r. Her gün
30 dakika bir Konu Testi veya Deneme çözerek h›zl›
karar vermeye h›zl› okumaya kestirme ifllem yollar›
gelifltirme denemeleri yapmaya önem vermelisiniz.
E¤er ifllem yetene¤iniz iyi de¤il ise ders çal›flmaya
dört ifllem, rasyonel say›lar, köklü ve üslü ifadeler
konular›ndan biri ile bafllamal›s›n›z. ‹lkö¤retim 8.s›n›f
ö¤rencileri özellikle dört ifllem (toplama, ç›karma,
bölme, çarpma) performanslar›n› çok iyi gelifltirmifl
olmal›lar.
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