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OLASILIK ÇEfi‹TLER‹
Osman bir flans oyununda 1 ve 10 (dahil) aras›nda


olan 3 say›y› tahmin etmek istiyor. Osman’›n 3 say›n›n
3’ünü çekilifl yap›lmadan önce onun bir defada do¤ru
tahmin etme olas›l›¤›n› bulal›m.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden elde
edilebilecek 3’lü alt kümelerin say›s›


C(10, 3) =                      =


=        = 30 . 4 = 120


Osman 120 alt kümeyi (olas› durum) yaz›p 120


tahmin ücreti öderse kazanma flans›          = 1 olacak-


t›r. Ama, Osman’dan baflka 3 say›y› tahmin edenler
ç›karsa ödül do¤ru tahmin edebilenler aras›nda pay-
laflt›r›lacakt›r.


P(3’ünü do¤ru) =          = 0,0083


Bu olas›l›¤a Teorik Olas›l›k ad› verilir.
Bir olas›l›k deneyi sonucunda hesaplanan olas›l›¤a


deneysel olas›l›k ad› verilir. Madeni para ile yap›lan


deneyde paran›n yaz› gelme teorik olas›l›¤› =


olmas›na karfl› yap›lan 100 deneyin 49’unda paran›n
yaz› geldi¤i gözlenmifl olabilir.


             ≠           d›r. 1000 deney yap›ld›¤›nda yaz›


say›s› 493 olabilir. Yani deney say›s› art›r›ld›¤›nda
bulunan olas›l›k sonucu beklenen teorik olas›l›k
de¤erine yak›nlaflacakt›r.


Öznel olas›l›kla kiflilerin kendi düflüncelerine göre
bir olay›n olas›l›¤›n› tahmin etmeleridir. Örne¤in Elif’in
SBS’de baflar›l›  olaca¤›n› annesi % 80 olas›l ›kla
tahmin edebilir. Oysa Matematik ö¤retmeni s›navda
baflar›l› olma olas›l›¤›n› % 91 olarak tahmin edebilir.


‹laç fabrikas›, üretti¤i bir ilac›n ortalama her 100
kifliden 95’ini iyilefltirdi¤ini iddia edebilir.


Elimizdeki bir tafl› avucumuzdan 100 kere yere
b›rak›rsak 100’ünde de yere düflece¤inden serbest


b›rak›lan tafl›n yere düflme olas›l›¤›          = 1 dir.


OLAY ÇEfi‹TLER‹


Bir olay›n oluflmas›, di¤er olay›n olas› durumlar›n›
etkilemiyor sa bu iki olaya ba¤›ms ›z olaylar, e¤er
etkiliyorsa iki A ve B olay›na ba¤›ml› olaylar denir.


Örne¤in bir madeni para ile bir zar ayn› anda
bir likte düfley at›ld›¤›nda paran›n yaz› yüzünün,
düfltü¤ünde üste gelmesi zar›n üst yüzüne gelecek
say›y› etkilemeyecektir . Para ve zar› birlikte atma
deneyinde iki olay birbirinden ba¤›ms›zd›r.


Bir torban›n içinde ayn› büyüklükte 10 bilye olsun.
Bunlar›n 2’si k›rm›z› renkte, 3’ü mavi, gerisi sar› renk-
tedir. Birinci çekiliflte k›rm›z› bilye çekilmek isteniyor.


Bunun ç›kma olas›l›¤›n›n         oldu¤una dikkat ediniz.


‹kinci çekilifli yapacak kifli de k›rm›z› bilye çekmek
istiyor. Bu kifli birinci çekiliflte çekileni (ç›kan) içine
atarak bir bilye çekerse k›rm›z› çekme flans›


         =        geri atmadan çekerse flans›        dir.


                <      oldu¤undan ç›kan k›rm›z› bilyeyi geri-


ye tekrar torbaya atarak bir bilye çekerse k›rm›z›
bilyeyi çekme flans› yükselecektir. Geri koyarak
çekme iflleminde iki çekilifl birbirinden ba¤›ms›zd›r.
Geri koymazsa iki olay ba¤›ml›d›r denir. Ba¤›ml› ve
ba¤›ms›z olaylar›n olma olas›l›klar›n› hesaplay›p
karfl›laflt›ral›m.


Bir torbada renkleri  d›fl›nda ayn› özelliklere sahip
5 beyaz, 4 siyah top bulunmakta olsun.


Torbadan toplar› iki farkl› flekilde çekece¤iz.
1. durum: Fulya birinci topu torbadan çektikten


sonra torbaya geri atarak ikinci topu çekecektir.
E¤er iki çekiliflte de beyaz top çekebilirse Fulya ka-
zanm›fl kabul edilecektir. Çekilen iki topun da beyaz
renkli top olma olas›l›¤›n› bulal›m.


A¤ac›n dallar›ndan yapraklar›na do¤ru görünü-
flüne benziyen a¤aç çizelgeyi olufltural›m.


ÜN‹TE 2 OLASILIK (Probalitiy)
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1. kutuyu ve sonra da onun içinden yanm›fl bir


ampulü çekme olas›l›¤›        .        =          dir.


Yanm›fl ampulü çekmek için birbirinden farkl› iki
yol oldu¤undan bu yollar›n olas›l›k lar›n›n toplam›
istenen olas›l›kt›r.


P =        +       =                 =            d›r.


Do¤ru cevap: C


Sa¤lam ampulün çekilme olas›l›¤›:


        .        +         .         =         +


=                  =            olup


       +        =         = 1 e eflit oldu¤una dikkat


ediniz.


fiekildeki iki  çark döndürüldü¤ünde oklar›n
önünde durdu¤u say›lar›n çarp›m›n›n tek say› olma
olas›l›¤›n› bulal›m. (Okun önünde iki bölgenin s›n›r›n›n
durmad›¤›n› varsayal›m.)
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K
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1. çark 2. çark


1. çark
2
2
3
3
5
5


2. çark
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Say›lar›n çarp›m›
14 tek de¤il
16 tek de¤il
21 tek
24 çift
35 tek
40 tek de¤il


2
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1. fiekilde gösterilen çarklar 5 ve 3 bölgeye
ayr›lm›fl ve her bölgeye bir rakam yaz›lm›flt›r. Çarklar
h›zland›r›l›p b›rak›ld›¤›nda bir süre sonra duruyorlar.
Çarklar durduruldu¤unda sabit oklar›n gösterdi¤i
bölgedeki iki rakam toplan›yor. Toplam›n çift say›
olma olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


2.  Yüzlerinde 1’den 6’ya kadar 6 yüzü
numaraland›r›lm›fl iki zar, ayn› anda yuvarlan›yor.
Olas› durumlarla ilgili verilen olas›l›klardan biri yanl›flt›r.
Yanl›fl önerme hangi seçenektedir?


A) ‹ki yüzünden en az birinin 5 gelmesi olas›l›¤›


P (x , 5) =  


B) ‹ki yüzünün de eflit olmas› olas›l›¤›


P (x , x) =  


C) Üste gelen iki yüzünün toplam›n›n 6 olmas›


olas›l›¤›         d›r.  


D) Üste gelen iki yüzündeki rakamlar›n çarp›m›n›n


12 olmas› olas›l›¤›         dir.


3. Çarka ait her seçenekte
de¤iflik bir durumun olas›l›¤›
verilmifltir. Hangisi yanl›flt›r?
(Not: Çark›n s›n›r çizgis inde
durmad›¤›n› varsay›n›z.)


A) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›         dir.


B) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›n›n durmama


olas›l›¤›na oran›         dir. 


C) 13’ten küçük bir sayma say›s›nda çark›n durma
olas›l›¤› 1’dir. 


D) Çark›n 12 do¤al say›s›n›n bölenlerinden biri


önünde durma olas›l›¤›        dir.


4.  A torbas›nda ayn› büyüklükte 2 beyaz, 3 siyah
top vard›r. B torbas›nda ise 2 beyaz ve 1 siyah top
vard›r. Fulya A torbas›ndan bir top çekiyor ve bu
topu B torbas›na at›yor. Seçeneklerin birinde verilen
önerme yanl›flt›r. Yanl›fl olan hangisidir?


A) Fulya’n›n arka arkaya siyah top çekme olas›l›¤›
        dur.


B) Fulya’n›n arka arkaya birer beyaz top çekme


olas›l›¤›         dur.


C) Fulya’n›n 1.sinden beyaz, 2.sinden siyah top


çekme olas›l›¤›        dur.


D) Fulya’n›n 1.sinden siyah, 2.sinden beyaz top


çekme olas›l›¤›         dir.


5.  B ir torbada, renkleri d›fl›nda ayn› özelliklere
sahip yeflil, k›rm›z› ve sar› renkte toplar vard›r. Bu
torbadan rastgele çekilen bir topun k›rm›z› olma


olas›l›¤›       , yeflil renkte olma olas›l›¤›       dir. Tor-


bada 120 tane top oldu¤una göre, k›rm›z› toplar›n
say›s› sar›lardan kaç tane azd›r?


A) 1 B) 2 C) 17 D) 16


6.  Bir torbada 2 de¤iflik renkte ayn› büyüklükte
bilyeler vard›r. Mavi bilyelerin say›s›, torbadaki bil-


yelerin say›s›n›n      ‘sidir. Mavi d›fl›nda sar› bilyeler


torbada bulunmaktad›r. Torbaya geri at›lmamak üzere
art arda torbadan çekilen iki bilyenin de mavi olma


olas›l›¤›      ‘dür. Bu bilgiye göre torbada toplam kaç


bilye vard›r?
A) 14 B) 16 C) 26 D) 10
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7.  Ö¤rencilere promosyon olarak bir defter ile
bir kalem verilecektir. Defter ve kalem çeflitleri ile
say›lar› tabloda verilmifltir. Defterlerin her biri ay›rt-
edilemeyecek ayn› ambalaja konmufltur. Kalemlerin
her biri de d›flar›dan ay›rtedilemeyecek flekilde amba-
lajlanm›flt›r.


A: Kareli defter   4 adet
B: Çizgili defter   6 adet
C: Çizgisiz defter   8 adet
D: Kurflun kalem   9 adet
E: Tükenmez kalem   7 adet
F: Ucu de¤ifltirilebilen kalem   5 adet
G: K›rm›z› kurflun kalem 11 adet
A) Rastgele seçilen defterlerin çizgili ve kalemin


tükenmez kalem olmas› olas›l›¤›         d›r.


B) Rastgele al›nan defterlerden 1.sinin çizgisiz,
2.sinin kareli ve kalemlerden 1.seçilenin kurflun kalem
2.sininde ucu de¤ifltirilebilir kalem ç›kma olas›l›¤›


          tür.


C) Rastgele al›nan bir defterin kareli veya çizgili
kalemin k›rm›z› renkli kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


         dir.


D) Rastgele al›nan 1. kalemin tükenmez, 2.sinin
ucu de¤ifltirilebilir kalem 3.kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


   tür.


8.  Bir zar ile madeni para ayn› anda rastgele yu-
kar› at›ld›¤›nda zar›n 5, madeni paran›n ise yaz› yüzü
üste gelecek flekilde yere düflme olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


9.  2 ile 15 aras›ndaki tam say›lar (2 ile 15 dahil)
al›narak efl büyüklükteki küçük kare fleklindeki karton
ka¤›tlara her biri yaz›l›yor. Sonra tam say›lar› yaz-
d›¤›m›z kartonlar bir torbaya konuluyor. Torbadan
rastgele bir say› yaz›l› karton ka¤›t çekti¤imizde
seçeneklerde verilen teorik olas›l›klardan hangisi
yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) Çekilen say›n›n asal ve 2 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         tür.


B) Çekilen say›n›n asal veya 2 ile bölünebilen bir


tam say› olma olas›l›¤›        dir.


C) Çekilen say›n›n 2 veya 3 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         dir.


D) 5’e bölünebilen bir say› olmama olas›l›¤›


tür.


10.  ‹ki zar ayn› anda at›ld›¤›nda her iki yüzde de
ayn› rakam (2, 2) gibi gelme olas›l›¤› hangisidir?


A) B)   C) D)


Aşağıdaki sorularıma cevaplarınız olumlu
mu?


1. Teorik Olasılığı bir örnekle açıklayabilir
ve hesaplayabilirim.


2. Deneysel Olasılığı bir örnekle açıklayabi-
lirim. Teorik olasılıkla ilişkisini açıklayabilirim.


3. Öznel Olasılığı bir örnekle açıklayabilirim.
(Örneğin Matematik Öğretmeninize göre SBS’de
20 Matematik Test  sorusunu doğru cevaplama
olasılığınız %85 gibi Rasyonel bir sayı olabilir
mi?


4. Bağımlı ve bağımsız olayları bir örnekle
açıklayabilirim.


5. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olası-
lıklarını bir örnek soru üzerinde hesaplayabilirim.


Hangisine cevabınız olumsuz ise başa dönüp
eksiğinizi gideriniz.


Engeller beni durduramaz, her bir engel
kararlılığımı daha da güçlendirir.


Leonardo da Vinci


SBS  adaylarına önerim Matematik temel-
lerini kuvvetlendirecek şekilde günlerini  verimli
geçirmeleridir. Matematik sorularının pratik çö-
züm yollarını da araştırınız. Kazananlardan biri
olmanız için bilinçli ısrarlı gayret göstermeniz
gerekir. Pes etmeyin düşünerek ders çalışırsanız
kazanacağınıza inanın. Test sınavlarını ciddiye
alıp çalışınız.


Öğretmeniniz Matematik Öğretmeni Kemal
Türkeli                         www.kemalturkeli.com
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Karekökleri tam say› olan 1, 4 , 9 , 16 , 81 gibi
do¤al say›lara tam kare say› (perfect square) ad›
verilir.


16 < 19 < 25                 <          <  


 4 <           < 5                    4,36 olup 4’ten bü-
yük, 5’ten küçük bir say› oldu¤unu tahmin edebiliriz.


-           < -           < -          oldu¤undan


- 5  < -         < - 4 ;  -            -4,36 say›s› -5’ten


büyük, -4’ten küçük bir irrasyonel say›d›r.


-4,4 < -         < -4,3 yazabiliriz.


Do¤al say›lar›n karesi flekilde çevrelerine çizilen
karelerin alan›na eflittir.


x2 = 25     Karesi 25 cm2 olan karenin bir kenar›n›n
uzunlu¤u 5 cm’dir. Karenin bir kenar uzunlu¤unun
pozitif bir gerçek say› olaca¤›na dikkat ediniz.


25 = (+5) . (+5) = (5)2 = (-5) . (-5) = (-5)2 olmas›na
ra¤men kenar› -5 cm olan kare çizilemeyece¤inden


yaln›z         = 5 al›n›r.


Alan› 121 m2 olan kare fleklindeki bir bahçenin
bir kenar uzunlu¤unun kaç metre olaca¤›n› bulal›m.


11 . 11 = 121 oldu¤undan
a . a = 121       a2 = 121       a =


a =            = 11 cm bulunur.
Tam kare olmayan 55 say›s›n›n karekökünü tah-


min etmek için strateji;


49 < 55 < 64              <         <


7 <         < 8


55 - 49 =  7, 64 - 55 = 9 farklar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
         say›s› 7’ye daha yak›n oldu¤undan 7,3 ondal›kl›
de¤eri yaklafl›k tahmin edilir.


55’i 7,3’ bölelim.


4,3 <          < 4,4


25 19 16


19 19


19


25
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112
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1.                                                   iflleminin so-


nucu hangisidir?


A) 1 B)    5   C) 0,5 D) 2


2.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 1 B) 10-2   C) 1,1 D) 0,9


3.                              = a ise,  a’y› hesaplay›n›z.


A) 1 B) 2   C) 15 D) 30


4.   a =    2,  b =     7,  c =    3   oldu¤una göre


378 in a, b ve c cinsinden de¤eri hangi seçenek-
tedir?


A) abc B) 2abc   C) 3abc D) a    bc


5.                                    . a   iflleminde a yerine


seçeneklerden hangisi yaz›l›rsa, ifllem sonucu bir
tam say› olmaz?


A)    2 B)    10   C)    8 D)   18


6.   5    6,    6    4  ve 9    2 irrasyonel say›lar›n›n
do¤ru s›ral›n›fl› hangisidir?


A) 6    4 > 9    2 > 5    6


B) 9    2 > 6    4 > 5    6


C) 5    6 > 9    2 > 6    4


D) 9    2 > 5    6 > 6    4


7.     (-3)2  --    (-2)2  --  (-3)3 iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 28 B) 32   C) 22 D) -22


8.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 4 B) 6   C) 8 D) 6,4


9.               = b,   a ve b pozitif birer tam say› ola-
cak flekilde a rakam›n›n alabilece¤i en küçük de¤er
kaçt›r? (a do¤al say›d›r.)


A) 27 B) 7   C) 2 D) 3


10.                               iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 6 B) 20   C) 12 D) 18


11.  20                             = a iflleminin sonucu


olan a gerçek say›s› hangi seçenektedir?


A) 2    5 B)    3   C)    5 D) 2    3


12.     11 --      1 +    9   say›s› hangisine eflittir?


A) 1 B) 2   C) 3 D) 9


13.                                              .12 iflleminin


sonucu hangisidir?


A) 1 B) 2   C) 4 D)


14.  ? =                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) B) 


C) D)


147.a
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İlk çağlarda güçlü olan,
endüstri çağında zengin olan kazanırdı.


Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır.
A. Toffler
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13
15


Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Cıcero


Okuma h›z›n›z› elinizden geldi¤ince art›rmaya önem
verin. K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.com,
H›zl›  Okuma, Bellek Gelifltirme , Düflünce  Gücü)’den
s›navda ve s›nava haz›rl›k sürecinizde çok yararlana-
caksan›z .
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OLASILIK ÇEfi‹TLER‹
Osman bir flans oyununda 1 ve 10 (dahil) aras›nda


olan 3 say›y› tahmin etmek istiyor. Osman’›n 3 say›n›n
3’ünü çekilifl yap›lmadan önce onun bir defada do¤ru
tahmin etme olas›l›¤›n› bulal›m.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden elde
edilebilecek 3’lü alt kümelerin say›s›


C(10, 3) =                      =


=        = 30 . 4 = 120


Osman 120 alt kümeyi (olas› durum) yaz›p 120


tahmin ücreti öderse kazanma flans›          = 1 olacak-


t›r. Ama, Osman’dan baflka 3 say›y› tahmin edenler
ç›karsa ödül do¤ru tahmin edebilenler aras›nda pay-
laflt›r›lacakt›r.


P(3’ünü do¤ru) =          = 0,0083


Bu olas›l›¤a Teorik Olas›l›k ad› verilir.
Bir olas›l›k deneyi sonucunda hesaplanan olas›l›¤a


deneysel olas›l›k ad› verilir. Madeni para ile yap›lan


deneyde paran›n yaz› gelme teorik olas›l›¤› =


olmas›na karfl› yap›lan 100 deneyin 49’unda paran›n
yaz› geldi¤i gözlenmifl olabilir.


             ≠           d›r. 1000 deney yap›ld›¤›nda yaz›


say›s› 493 olabilir. Yani deney say›s› art›r›ld›¤›nda
bulunan olas›l›k sonucu beklenen teorik olas›l›k
de¤erine yak›nlaflacakt›r.


Öznel olas›l›kla kiflilerin kendi düflüncelerine göre
bir olay›n olas›l›¤›n› tahmin etmeleridir. Örne¤in Elif’in
SBS’de baflar›l› olaca¤›n› annesi % 80 olas›l›kla
tahmin edebilir. Oysa Matematik ö¤retmeni s›navda
baflar›l› olma olas›l›¤›n› % 91 olarak tahmin edebilir.


‹laç fabrikas›, üretti¤i bir ilac›n ortalama her 100
kifliden 95’ini iyilefltirdi¤ini iddia edebilir.


Elimizdeki bir tafl› avucumuzdan 100 kere yere
b›rak›rsak 100’ünde de yere düflece¤inden serbest


b›rak›lan tafl›n yere düflme olas›l›¤›          = 1 dir.


OLAY ÇEfi‹TLER‹


Bir olay›n oluflmas›, di¤er olay›n olas› durumlar›n›
etkilemiyorsa bu iki olaya ba¤›ms›z olaylar, e¤er
etkiliyorsa iki A ve B olay›na ba¤›ml› olaylar denir.


Örne¤in bir madeni para ile bir zar ayn› anda
birlikte düfley at›ld›¤›nda paran›n yaz› yüzünün,
düfltü¤ünde üste gelmesi zar›n üst yüzüne gelecek
say›y› etkilemeyecektir. Para ve zar› birlikte atma
deneyinde iki olay birbirinden ba¤›ms›zd›r.


Bir torban›n içinde ayn› büyüklükte 10 bilye olsun.
Bunlar›n 2’si k›rm›z› renkte, 3’ü mavi, gerisi sar› renk-
tedir. Birinci çekiliflte k›rm›z› bilye çekilmek isteniyor.


Bunun ç›kma olas›l›¤›n›n         oldu¤una dikkat ediniz.


‹kinci çekilifli yapacak kifli de k›rm›z› bilye çekmek
istiyor. Bu kifli birinci çekiliflte çekileni (ç›kan) içine
atarak bir bilye çekerse k›rm›z› çekme flans›


         =        geri atmadan çekerse flans›        dir.


                <      oldu¤undan ç›kan k›rm›z› bilyeyi geri-


ye tekrar torbaya atarak bir bilye çekerse k›rm›z›
bilyeyi çekme flans› yükselecektir. Geri koyarak
çekme iflleminde iki çekilifl birbirinden ba¤›ms›zd›r.
Geri koymazsa iki olay ba¤›ml›d›r denir. Ba¤›ml› ve
ba¤›ms›z olaylar›n olma olas›l›klar›n› hesaplay›p
karfl›laflt›ral›m.


Bir torbada renkleri  d›fl›nda ayn› özelliklere sahip
5 beyaz, 4 siyah top bulunmakta olsun.


Torbadan toplar› iki farkl› flekilde çekece¤iz.
1. durum: Fulya birinci topu torbadan çektikten


sonra torbaya geri atarak ikinci topu çekecektir.
E¤er iki çekiliflte de beyaz top çekebilirse Fulya ka-
zanm›fl kabul edilecektir. Çekilen iki topun da beyaz
renkli top olma olas›l›¤›n› bulal›m.


A¤ac›n dallar›ndan yapraklar›na do¤ru görünü-
flüne benziyen a¤aç çizelgeyi olufltural›m.


ÜN‹TE 2 OLASILIK (Probalitiy)
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1. kutuyu ve sonra da onun içinden yanm›fl bir


ampulü çekme olas›l›¤›        .        =          dir.


Yanm›fl ampulü çekmek için birbirinden farkl› iki
yol oldu¤undan bu yollar›n olas›l›klar›n›n toplam›
istenen olas›l›kt›r.


P =        +       =                 =            d›r.


Do¤ru cevap: C


Sa¤lam ampulün çekilme olas›l›¤›:


        .        +         .         =         +


=                  =            olup


       +        =         = 1 e eflit oldu¤una dikkat


ediniz.


fiekildeki iki çark döndürüldü¤ünde oklar›n
önünde durdu¤u say›lar›n çarp›m›n›n tek say› olma
olas›l›¤›n› bulal›m. (Okun önünde iki bölgenin s›n›r›n›n
durmad›¤›n› varsayal›m.)
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


1
2


3
10


3
20


1
2


7
10


1
2


5
7


7
20


5
14


(7) (10)


99
140


41
140


99
140


140
140


1. çark 2. çark


1. çark
2
2
3
3
5
5


2. çark
7
8
7
8
7
8


Say›lar›n çarp›m›
14 tek de¤il
16 tek de¤il
21 tek
24 çift
35 tek
40 tek de¤il


2
6


1
3


2
6


4
6


1. fiekilde gösterilen çarklar 5 ve 3 bölgeye
ayr›lm›fl ve her bölgeye bir rakam yaz›lm›flt›r. Çarklar
h›zland›r›l›p b›rak›ld›¤›nda bir süre sonra duruyorlar.
Çarklar durduruldu¤unda sabit oklar›n gösterdi¤i
bölgedeki iki rakam toplan›yor. Toplam›n çift say›
olma olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


2.  Yüzlerinde 1’den 6’ya kadar 6 yüzü
numaraland›r›lm›fl iki zar, ayn› anda yuvarlan›yor.
Olas› durumlarla ilgili verilen olas›l›klardan biri yanl›flt›r.
Yanl›fl önerme hangi seçenektedir?


A) ‹ki yüzünden en az birinin 5 gelmesi olas›l›¤›


P (x , 5) =  


B) ‹ki yüzünün de eflit olmas› olas›l›¤›


P (x , x) =  


C) Üste gelen iki yüzünün toplam›n›n 6 olmas›


olas›l›¤›         d›r.  


D) Üste gelen iki yüzündeki rakamlar›n çarp›m›n›n


12 olmas› olas›l›¤›         dir.


3. Çarka ait her seçenekte
de¤iflik bir durumun olas›l›¤›
verilmifltir. Hangisi yanl›flt›r?
(Not: Çark›n s›n›r çizgisinde
durmad›¤›n› varsay›n›z.)


A) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›         dir.


B) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›n›n durmama


olas›l›¤›na oran›         dir. 


C) 13’ten küçük bir sayma say›s›nda çark›n durma
olas›l›¤› 1’dir. 


D) Çark›n 12 do¤al say›s›n›n bölenlerinden biri


önünde durma olas›l›¤›        dir.


4.  A torbas›nda ayn› büyüklükte 2 beyaz, 3 siyah
top vard›r. B torbas›nda ise 2 beyaz ve 1 siyah top
vard›r. Fulya A torbas›ndan bir top çekiyor ve bu
topu B torbas›na at›yor. Seçeneklerin birinde verilen
önerme yanl›flt›r. Yanl›fl olan hangisidir?


A) Fulya’n›n arka arkaya siyah top çekme olas›l›¤›
        dur.


B) Fulya’n›n arka arkaya birer beyaz top çekme


olas›l›¤›         dur.


C) Fulya’n›n 1.sinden beyaz, 2.sinden siyah top


çekme olas›l›¤›        dur.


D) Fulya’n›n 1.sinden siyah, 2.sinden beyaz top


çekme olas›l›¤›         dir.


5.  Bir torbada, renkleri d›fl›nda ayn› özelliklere
sahip yeflil, k›rm›z› ve sar› renkte toplar vard›r. Bu
torbadan rastgele çekilen bir topun k›rm›z› olma


olas›l›¤›       , yeflil renkte olma olas›l›¤›       dir. Tor-


bada 120 tane top oldu¤una göre, k›rm›z› toplar›n
say›s› sar›lardan kaç tane azd›r?


A) 1 B) 2 C) 17 D) 16


6.  Bir torbada 2 de¤iflik renkte ayn› büyüklükte
bilyeler vard›r. Mavi bilyelerin say›s›, torbadaki bil-


yelerin say›s›n›n      ‘sidir. Mavi d›fl›nda sar› bilyeler


torbada bulunmaktad›r. Torbaya geri at›lmamak üzere
art arda torbadan çekilen iki bilyenin de mavi olma


olas›l›¤›      ‘dür. Bu bilgiye göre torbada toplam kaç


bilye vard›r?
A) 14 B) 16 C) 26 D) 10
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7.  Ö¤rencilere promosyon olarak bir defter ile
bir kalem verilecektir. Defter ve kalem çeflitleri ile
say›lar› tabloda verilmifltir. Defterlerin her biri ay›rt-
edilemeyecek ayn› ambalaja konmufltur. Kalemlerin
her biri de d›flar›dan ay›rtedilemeyecek flekilde amba-
lajlanm›flt›r.


A: Kareli defter   4 adet
B: Çizgili defter   6 adet
C: Çizgisiz defter   8 adet
D: Kurflun kalem   9 adet
E: Tükenmez kalem   7 adet
F: Ucu de¤ifltirilebilen kalem   5 adet
G: K›rm›z› kurflun kalem 11 adet
A) Rastgele seçilen defterlerin çizgili ve kalemin


tükenmez kalem olmas› olas›l›¤›         d›r.


B) Rastgele al›nan defterlerden 1.sinin çizgisiz,
2.sinin kareli ve kalemlerden 1.seçilenin kurflun kalem
2.sininde ucu de¤ifltirilebilir kalem ç›kma olas›l›¤›


          tür.


C) Rastgele al›nan bir defterin kareli veya çizgili
kalemin k›rm›z› renkli kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


         dir.


D) Rastgele al›nan 1. kalemin tükenmez, 2.sinin
ucu de¤ifltirilebilir kalem 3.kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


   tür.


8.  Bir zar ile madeni para ayn› anda rastgele yu-
kar› at›ld›¤›nda zar›n 5, madeni paran›n ise yaz› yüzü
üste gelecek flekilde yere düflme olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


9.  2 ile 15 aras›ndaki tam say›lar (2 ile 15 dahil)
al›narak efl büyüklükteki küçük kare fleklindeki karton
ka¤›tlara her biri yaz›l›yor. Sonra tam say›lar› yaz-
d›¤›m›z kartonlar bir torbaya konuluyor. Torbadan
rastgele bir say› yaz›l› karton ka¤›t çekti¤imizde
seçeneklerde verilen teorik olas›l›klardan hangisi
yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) Çekilen say›n›n asal ve 2 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         tür.


B) Çekilen say›n›n asal veya 2 ile bölünebilen bir


tam say› olma olas›l›¤›        dir.


C) Çekilen say›n›n 2 veya 3 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         dir.


D) 5’e bölünebilen bir say› olmama olas›l›¤›


tür.


10.  ‹ki zar ayn› anda at›ld›¤›nda her iki yüzde de
ayn› rakam (2, 2) gibi gelme olas›l›¤› hangisidir?


A) B)   C) D)


Aşağıdaki sorularıma cevaplarınız olumlu
mu?


1. Teorik Olasılığı bir örnekle açıklayabilir
ve hesaplayabilirim.


2. Deneysel Olasılığı bir örnekle açıklayabi-
lirim. Teorik olasılıkla ilişkisini açıklayabilirim.


3. Öznel Olasılığı bir örnekle açıklayabilirim.
(Örneğin Matematik Öğretmeninize göre SBS’de
20 Matematik Test  sorusunu doğru cevaplama
olasılığınız %85 gibi Rasyonel bir sayı olabilir
mi?


4. Bağımlı ve bağımsız olayları bir örnekle
açıklayabilirim.


5. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olası-
lıklarını bir örnek soru üzerinde hesaplayabilirim.


Hangisine cevabınız olumsuz ise başa dönüp
eksiğinizi gideriniz.


Engeller beni durduramaz, her bir engel
kararlılığımı daha da güçlendirir.


Leonardo da Vinci


SBS  adaylarına önerim Matematik temel-
lerini kuvvetlendirecek şekilde günlerini  verimli
geçirmeleridir. Matematik sorularının pratik çö-
züm yollarını da araştırınız. Kazananlardan biri
olmanız için bilinçli ısrarlı gayret göstermeniz
gerekir. Pes etmeyin düşünerek ders çalışırsanız
kazanacağınıza inanın. Test sınavlarını ciddiye
alıp çalışınız.


Öğretmeniniz Matematik Öğretmeni Kemal
Türkeli                         www.kemalturkeli.com


7
96


5
1054


11
288


21
1984


2
3


1
8


1
12


1
6


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹


2. Ünite Test Sorular› SBS 8 MATEMAT‹K


31


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹


KEMAL Türkeli • 8. sınıf SBS MATEMATiK


Karekökleri tam say› olan 1, 4 , 9 , 16 , 81 gibi
do¤al say›lara tam kare say› (perfect square) ad›
verilir.


16 < 19 < 25                 <          <  


 4 <           < 5                    4,36 olup 4’ten bü-
yük, 5’ten küçük bir say› oldu¤unu tahmin edebiliriz.


-           < -           < -          oldu¤undan


- 5  < -         < - 4 ;  -            -4,36 say›s› -5’ten


büyük, -4’ten küçük bir irrasyonel say›d›r.


-4,4 < -         < -4,3 yazabiliriz.


Do¤al say›lar›n karesi flekilde çevrelerine çizilen
karelerin alan›na eflittir.


x2 = 25     Karesi 25 cm2 olan karenin bir kenar›n›n
uzunlu¤u 5 cm’dir. Karenin bir kenar uzunlu¤unun
pozitif bir gerçek say› olaca¤›na dikkat ediniz.


25 = (+5) . (+5) = (5)2 = (-5) . (-5) = (-5)2 olmas›na
ra¤men kenar› -5 cm olan kare çizilemeyece¤inden


yaln›z         = 5 al›n›r.


Alan› 121 m2 olan kare fleklindeki bir bahçenin
bir kenar uzunlu¤unun kaç metre olaca¤›n› bulal›m.


11 . 11 = 121 oldu¤undan
a . a = 121       a2 = 121       a =


a =            = 11 cm bulunur.
Tam kare olmayan 55 say›s›n›n karekökünü tah-


min etmek için strateji;


49 < 55 < 64              <         <


7 <         < 8


55 - 49 =  7, 64 - 55 = 9 farklar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
         say›s› 7’ye daha yak›n oldu¤undan 7,3 ondal›kl›
de¤eri yaklafl›k tahmin edilir.


55’i 7,3’ bölelim.


4,3 <          < 4,4


25 19 16


19 19


19


25


121


112
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1.                                                   iflleminin so-


nucu hangisidir?


A) 1 B)    5   C) 0,5 D) 2


2.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 1 B) 10-2   C) 1,1 D) 0,9


3.                              = a ise,  a’y› hesaplay›n›z.


A) 1 B) 2   C) 15 D) 30


4.   a =    2,  b =     7,  c =    3   oldu¤una göre


378 in a, b ve c cinsinden de¤eri hangi seçenek-
tedir?


A) abc B) 2abc   C) 3abc D) a    bc


5.                                    . a   iflleminde a yerine


seçeneklerden hangisi yaz›l›rsa, ifllem sonucu bir
tam say› olmaz?


A)    2 B)    10   C)    8 D)   18


6.   5    6,    6    4  ve 9    2 irrasyonel say›lar›n›n
do¤ru s›ral›n›fl› hangisidir?


A) 6    4 > 9    2 > 5    6


B) 9    2 > 6    4 > 5    6


C) 5    6 > 9    2 > 6    4


D) 9    2 > 5    6 > 6    4


7.     (-3)2  --    (-2)2  --  (-3)3 iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 28 B) 32   C) 22 D) -22


8.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 4 B) 6  C) 8D) 6,4


9.               = b,   a ve b pozitif birer tam say› ola-
cak flekilde a rakam›n›n alabilece¤i en küçük de¤er
kaçt›r? (a do¤al say›d›r.)


A) 27 B) 7  C) 2D) 3


10.                               iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 6 B) 20  C) 12D) 18


11.  20                             = a iflleminin sonucu


olan a gerçek say›s› hangi seçenektedir?


A) 2    5 B)    3  C)    5D) 2    3


12.     11 --      1 +    9   say›s› hangisine eflittir?


A) 1 B) 2  C) 3D) 9


13.                                              .12 iflleminin


sonucu hangisidir?


A) 1 B) 2  C) 4D)


14.  ? =                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) B) 


C) D)


147.a


4,4


75
16


108
25


(


45°


(


olur.


tersi


2


= b olmal›
a


.


0,49


0,04 = 1
5


1
2


İlk çağlarda güçlü olan,
endüstri çağında zengin olan kazanırdı.


Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır.
A. Toffler


2
5


13
15


2
5


13
15


Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Cıcero


Okuma h›z›n›z› elinizden geldi¤ince art›rmaya önem
verin. K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.com,
H›zl› Okuma, Bellek Gelifltirme, Düflünce Gücü)’den
s›navda ve s›nava haz›rl›k sürecinizde çok yararlana-
caksan›z .
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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


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)
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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


KEMAL Türkeli • 8. sınıf SBS MATEMATiK


1. Ünite Test Sorular› SBS 8 MATEMAT‹K


75 . 494 . 26


43 . 495


343
2


39


94


)22
3[ ][ ( -1]0 9


4


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-
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2
. 2,89
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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.
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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


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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OLASILIK ÇEfi‹TLER‹
Osman bir flans oyununda 1 ve 10 (dahil) aras›nda


olan 3 say›y› tahmin etmek istiyor. Osman’›n 3 say›n›n
3’ünü çekilifl yap›lmadan önce onun bir defada do¤ru
tahmin etme olas›l›¤›n› bulal›m.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden elde
edilebilecek 3’lü alt kümelerin say›s›


C(10, 3) =                      =


=        = 30 . 4 = 120


Osman 120 alt kümeyi (olas› durum) yaz›p 120


tahmin ücreti öderse kazanma flans›          = 1 olacak-


t›r. Ama, Osman’dan baflka 3 say›y› tahmin edenler
ç›karsa ödül do¤ru tahmin edebilenler aras›nda pay-
laflt›r›lacakt›r.


P(3’ünü do¤ru) =          = 0,0083


Bu olas›l›¤a Teorik Olas›l›k ad› verilir.
Bir olas›l›k deneyi sonucunda hesaplanan olas›l›¤a


deneysel olas›l›k ad› verilir. Madeni para ile yap›lan


deneyde paran›n yaz› gelme teorik olas›l›¤› =


olmas›na karfl› yap›lan 100 deneyin 49’unda paran›n
yaz› geldi¤i gözlenmifl olabilir.


             ≠           d›r. 1000 deney yap›ld›¤›nda yaz›


say›s› 493 olabilir. Yani deney say›s› art›r›ld›¤›nda
bulunan olas›l›k sonucu beklenen teorik olas›l›k
de¤erine yak›nlaflacakt›r.


Öznel olas›l›kla kiflilerin kendi düflüncelerine göre
bir olay›n olas›l›¤›n› tahmin etmeleridir. Örne¤in Elif’in
SBS’de baflar›l›  olaca¤›n› annesi % 80 olas›l ›kla
tahmin edebilir. Oysa Matematik ö¤retmeni s›navda
baflar›l› olma olas›l›¤›n› % 91 olarak tahmin edebilir.


‹laç fabrikas›, üretti¤i bir ilac›n ortalama her 100
kifliden 95’ini iyilefltirdi¤ini iddia edebilir.


Elimizdeki bir tafl› avucumuzdan 100 kere yere
b›rak›rsak 100’ünde de yere düflece¤inden serbest


b›rak›lan tafl›n yere düflme olas›l›¤›          = 1 dir.


OLAY ÇEfi‹TLER‹


Bir olay›n oluflmas›, di¤er olay›n olas› durumlar›n›
etkilemiyor sa bu iki olaya ba¤›ms ›z olaylar, e¤er
etkiliyorsa iki A ve B olay›na ba¤›ml› olaylar denir.


Örne¤in bir madeni para ile bir zar ayn› anda
bir likte düfley at›ld›¤›nda paran›n yaz› yüzünün,
düfltü¤ünde üste gelmesi zar›n üst yüzüne gelecek
say›y› etkilemeyecektir . Para ve zar› birlikte atma
deneyinde iki olay birbirinden ba¤›ms›zd›r.


Bir torban›n içinde ayn› büyüklükte 10 bilye olsun.
Bunlar›n 2’si k›rm›z› renkte, 3’ü mavi, gerisi sar› renk-
tedir. Birinci çekiliflte k›rm›z› bilye çekilmek isteniyor.


Bunun ç›kma olas›l›¤›n›n         oldu¤una dikkat ediniz.


‹kinci çekilifli yapacak kifli de k›rm›z› bilye çekmek
istiyor. Bu kifli birinci çekiliflte çekileni (ç›kan) içine
atarak bir bilye çekerse k›rm›z› çekme flans›


         =        geri atmadan çekerse flans›        dir.


                <      oldu¤undan ç›kan k›rm›z› bilyeyi geri-


ye tekrar torbaya atarak bir bilye çekerse k›rm›z›
bilyeyi çekme flans› yükselecektir. Geri koyarak
çekme iflleminde iki çekilifl birbirinden ba¤›ms›zd›r.
Geri koymazsa iki olay ba¤›ml›d›r denir. Ba¤›ml› ve
ba¤›ms›z olaylar›n olma olas›l›klar›n› hesaplay›p
karfl›laflt›ral›m.


Bir torbada renkleri  d›fl›nda ayn› özelliklere sahip
5 beyaz, 4 siyah top bulunmakta olsun.


Torbadan toplar› iki farkl› flekilde çekece¤iz.
1. durum: Fulya birinci topu torbadan çektikten


sonra torbaya geri atarak ikinci topu çekecektir.
E¤er iki çekiliflte de beyaz top çekebilirse Fulya ka-
zanm›fl kabul edilecektir. Çekilen iki topun da beyaz
renkli top olma olas›l›¤›n› bulal›m.


A¤ac›n dallar›ndan yapraklar›na do¤ru görünü-
flüne benziyen a¤aç çizelgeyi olufltural›m.


ÜN‹TE 2 OLASILIK (Probalitiy)
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1. kutuyu ve sonra da onun içinden yanm›fl bir


ampulü çekme olas›l›¤›        .        =          dir.


Yanm›fl ampulü çekmek için birbirinden farkl› iki
yol oldu¤undan bu yollar›n olas›l›k lar›n›n toplam›
istenen olas›l›kt›r.


P =        +       =                 =            d›r.


Do¤ru cevap: C


Sa¤lam ampulün çekilme olas›l›¤›:


        .        +         .         =         +


=                  =            olup


       +        =         = 1 e eflit oldu¤una dikkat


ediniz.


fiekildeki iki  çark döndürüldü¤ünde oklar›n
önünde durdu¤u say›lar›n çarp›m›n›n tek say› olma
olas›l›¤›n› bulal›m. (Okun önünde iki bölgenin s›n›r›n›n
durmad›¤›n› varsayal›m.)
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K
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99
140
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1. çark 2. çark


1. çark
2
2
3
3
5
5


2. çark
7
8
7
8
7
8


Say›lar›n çarp›m›
14 tek de¤il
16 tek de¤il
21 tek
24 çift
35 tek
40 tek de¤il


2
6


1
3


2
6


4
6
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1. fiekilde gösterilen çarklar 5 ve 3 bölgeye
ayr›lm›fl ve her bölgeye bir rakam yaz›lm›flt›r. Çarklar
h›zland›r›l›p b›rak›ld›¤›nda bir süre sonra duruyorlar.
Çarklar durduruldu¤unda sabit oklar›n gösterdi¤i
bölgedeki iki rakam toplan›yor. Toplam›n çift say›
olma olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


2.  Yüzlerinde 1’den 6’ya kadar 6 yüzü
numaraland›r›lm›fl iki zar, ayn› anda yuvarlan›yor.
Olas› durumlarla ilgili verilen olas›l›klardan biri yanl›flt›r.
Yanl›fl önerme hangi seçenektedir?


A) ‹ki yüzünden en az birinin 5 gelmesi olas›l›¤›


P (x , 5) =  


B) ‹ki yüzünün de eflit olmas› olas›l›¤›


P (x , x) =  


C) Üste gelen iki yüzünün toplam›n›n 6 olmas›


olas›l›¤›         d›r.  


D) Üste gelen iki yüzündeki rakamlar›n çarp›m›n›n


12 olmas› olas›l›¤›         dir.


3. Çarka ait her seçenekte
de¤iflik bir durumun olas›l›¤›
verilmifltir. Hangisi yanl›flt›r?
(Not: Çark›n s›n›r çizgisinde
durmad›¤›n› varsay›n›z.)


A) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›         dir.


B) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›n›n durmama


olas›l›¤›na oran›         dir. 


C) 13’ten küçük bir sayma say›s›nda çark›n durma
olas›l›¤› 1’dir. 


D) Çark›n 12 do¤al say›s›n›n bölenlerinden biri


önünde durma olas›l›¤›        dir.


4.  A torbas›nda ayn› büyüklükte 2 beyaz, 3 siyah
top vard›r. B torbas›nda ise 2 beyaz ve 1 siyah top
vard›r. Fulya A torbas›ndan bir top çekiyor ve bu
topu B torbas›na at›yor. Seçeneklerin birinde verilen
önerme yanl›flt›r. Yanl›fl olan hangisidir?


A) Fulya’n›n arka arkaya siyah top çekme olas›l›¤›
        dur.


B) Fulya’n›n arka arkaya birer beyaz top çekme


olas›l›¤›         dur.


C) Fulya’n›n 1.sinden beyaz, 2.sinden siyah top


çekme olas›l›¤›        dur.


D) Fulya’n›n 1.sinden siyah, 2.sinden beyaz top


çekme olas›l›¤›         dir.


5.  Bir torbada, renkleri d›fl›nda ayn› özelliklere
sahip yeflil, k›rm›z› ve sar› renkte toplar vard›r. Bu
torbadan rastgele çekilen bir topun k›rm›z› olma


olas›l›¤›       , yeflil renkte olma olas›l›¤›       dir. Tor-


bada 120 tane top oldu¤una göre, k›rm›z› toplar›n
say›s› sar›lardan kaç tane azd›r?


A) 1 B) 2 C) 17 D) 16


6.  Bir torbada 2 de¤iflik renkte ayn› büyüklükte
bilyeler vard›r. Mavi bilyelerin say›s›, torbadaki bil-


yelerin say›s›n›n      ‘sidir. Mavi d›fl›nda sar› bilyeler


torbada bulunmaktad›r. Torbaya geri at›lmamak üzere
art arda torbadan çekilen iki bilyenin de mavi olma


olas›l›¤›      ‘dür. Bu bilgiye göre torbada toplam kaç


bilye vard›r?
A) 14 B) 16 C) 26 D) 10
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ÜN‹TE 2
OLASILIK KONUSUNU PEK‹fiT‹R‹C‹


TEST SORULARI


Do¤ru cevaplar›, aç›klamal› çözümleri 187. sayfadad›r.
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7.  Ö¤rencilere promosyon olarak bir defter ile
bir kalem verilecektir. Defter ve kalem çeflitleri ile
say›lar› tabloda verilmifltir. Defterlerin her biri ay›rt-
edilemeyecek ayn› ambalaja konmufltur. Kalemlerin
her biri de d›flar›dan ay›rtedilemeyecek flekilde amba-
lajlanm›flt›r.


A: Kareli defter   4 adet
B: Çizgili defter   6 adet
C: Çizgisiz defter   8 adet
D: Kurflun kalem   9 adet
E: Tükenmez kalem   7 adet
F: Ucu de¤ifltirilebilen kalem   5 adet
G: K›rm›z› kurflun kalem 11 adet
A) Rastgele seçilen defterlerin çizgili ve kalemin


tükenmez kalem olmas› olas›l›¤›         d›r.


B) Rastgele al›nan defterlerden 1.sinin çizgisiz,
2.sinin kareli ve kalemlerden 1.seçilenin kurflun kalem
2.sininde ucu de¤ifltirilebilir kalem ç›kma olas›l›¤›


          tür.


C) Rastgele al›nan bir defterin kareli veya çizgili
kalemin k›rm›z› renkli kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


         dir.


D) Rastgele al›nan 1. kalemin tükenmez, 2.sinin
ucu de¤ifltirilebilir kalem 3.kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


   tür.


8.  Bir zar ile madeni para ayn› anda rastgele yu-
kar› at›ld›¤›nda zar›n 5, madeni paran›n ise yaz› yüzü
üste gelecek flekilde yere düflme olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


9.  2 ile 15 aras›ndaki tam say›lar (2 ile 15 dahil)
al›narak efl büyüklükteki küçük kare fleklindeki karton
ka¤›tlara her biri yaz›l›yor. Sonra tam say›lar› yaz-
d›¤›m›z kartonlar bir torbaya konuluyor. Torbadan
rastgele bir say› yaz›l› karton ka¤›t çekti¤imizde
seçeneklerde verilen teorik olas›l›klardan hangisi
yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) Çekilen say›n›n asal ve 2 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         tür.


B) Çekilen say›n›n asal veya 2 ile bölünebilen bir


tam say› olma olas›l›¤›        dir.


C) Çekilen say›n›n 2 veya 3 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         dir.


D) 5’e bölünebilen bir say› olmama olas›l›¤›


tür.


10.  ‹ki zar ayn› anda at›ld›¤›nda her iki yüzde de
ayn› rakam (2, 2) gibi gelme olas›l›¤› hangisidir?


A) B)   C) D)


Aşağıdaki sorularıma cevaplarınız olumlu
mu?


1. Teorik Olasılığı bir örnekle açıklayabilir
ve hesaplayabilirim.


2. Deneysel Olasılığı bir örnekle açıklayabi-
lirim. Teorik olasılıkla ilişkisini açıklayabilirim.


3. Öznel Olasılığı bir örnekle açıklayabilirim.
(Örneğin Matematik Öğretmeninize göre SBS’de
20 Matematik Test  sorusunu doğru cevaplama
olasılığınız %85 gibi Rasyonel bir sayı olabilir
mi?


4. Bağımlı ve bağımsız olayları bir örnekle
açıklayabilirim.


5. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olası-
lıklarını bir örnek soru üzerinde hesaplayabilirim.


Hangisine cevabınız olumsuz ise başa dönüp
eksiğinizi gideriniz.


Engeller beni durduramaz, her bir engel
kararlılığımı daha da güçlendirir.


Leonardo da Vinci


SBS  adaylarına önerim Matematik temel-
lerini kuvvetlendirecek şekilde günlerini  verimli
geçirmeleridir. Matematik sorularının pratik çö-
züm yollarını da araştırınız. Kazananlardan biri
olmanız için bilinçli ısrarlı gayret göstermeniz
gerekir. Pes etmeyin düşünerek ders çalışırsanız
kazanacağınıza inanın. Test sınavlarını ciddiye
alıp çalışınız.


Öğretmeniniz Matematik Öğretmeni Kemal
Türkeli                         www.kemalturkeli.com
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Karekökleri tam say› olan 1, 4 , 9 , 16 , 81 gibi
do¤al say›lara tam kare say› (perfect square) ad›
verilir.


16 < 19 < 25                 <          <  


 4 <           < 5                    4,36 olup 4’ten bü-
yük, 5’ten küçük bir say› oldu¤unu tahmin edebiliriz.


-           < -           < -          oldu¤undan


- 5  < -         < - 4 ;  -            -4,36 say›s› -5’ten


büyük, -4’ten küçük bir irrasyonel say›d›r.


-4,4 < -         < -4,3 yazabiliriz.


Do¤al say›lar›n karesi flekilde çevrelerine çizilen
karelerin alan›na eflittir.


x2 = 25     Karesi 25 cm2 olan karenin bir kenar›n›n
uzunlu¤u 5 cm’dir. Karenin bir kenar uzunlu¤unun
pozitif bir gerçek say› olaca¤›na dikkat ediniz.


25 = (+5) . (+5) = (5)2 = (-5) . (-5) = (-5)2 olmas›na
ra¤men kenar› -5 cm olan kare çizilemeyece¤inden


yaln›z         = 5 al›n›r.


Alan› 121 m2 olan kare fleklindeki bir bahçenin
bir kenar uzunlu¤unun kaç metre olaca¤›n› bulal›m.


11 . 11 = 121 oldu¤undan
a . a = 121       a2 = 121       a =


a =            = 11 cm bulunur.
Tam kare olmayan 55 say›s›n›n karekökünü tah-


min etmek için strateji;


49 < 55 < 64              <         <


7 <         < 8


55 - 49 =  7, 64 - 55 = 9 farklar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
         say›s› 7’ye daha yak›n oldu¤undan 7,3 ondal›kl›
de¤eri yaklafl›k tahmin edilir.


55’i 7,3’ bölelim.


4,3 <          < 4,4


25 19 16


19 19


19


25


121


112
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1.                                                   iflleminin so-


nucu hangisidir?


A) 1 B)    5   C) 0,5 D) 2


2.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 1 B) 10-2   C) 1,1 D) 0,9


3.                              = a ise,  a’y› hesaplay›n›z.


A) 1 B) 2   C) 15 D) 30


4.   a =    2,  b =     7,  c =    3   oldu¤una göre


378 in a, b ve c cinsinden de¤eri hangi seçenek-
tedir?


A) abc B) 2abc   C) 3abc D) a    bc


5.                                    . a   iflleminde a yerine


seçeneklerden hangisi yaz›l›rsa, ifllem sonucu bir
tam say› olmaz?


A)    2 B)    10   C)    8 D)   18


6.   5    6,    6    4  ve 9    2 irrasyonel say›lar›n›n
do¤ru s›ral›n›fl› hangisidir?


A) 6    4 > 9    2 > 5    6


B) 9    2 > 6    4 > 5    6


C) 5    6 > 9    2 > 6    4


D) 9    2 > 5    6 > 6    4


7.     (-3)2  --    (-2)2  --  (-3)3 iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 28 B) 32   C) 22 D) -22


8.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 4 B) 6   C) 8 D) 6,4


9.               = b,   a ve b pozitif birer tam say› ola-
cak flekilde a rakam›n›n alabilece¤i en küçük de¤er
kaçt›r? (a do¤al say›d›r.)


A) 27 B) 7   C) 2 D) 3


10.                               iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 6 B) 20   C) 12 D) 18


11.  20                             = a iflleminin sonucu


olan a gerçek say›s› hangi seçenektedir?


A) 2    5 B)    3   C)    5 D) 2    3


12.     11 --      1 +    9   say›s› hangisine eflittir?


A) 1 B) 2   C) 3 D) 9


13.                                              .12 iflleminin


sonucu hangisidir?


A) 1 B) 2   C) 4 D)


14.  ? =                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) B) 


C) D)


147.a


4,4


75
16


108
25


(


45°


(


olur.


tersi


2


= b olmal›
a


.


0,49


0,04 = 1
5


1
2


İlk çağlarda güçlü olan,
endüstri çağında zengin olan kazanırdı.


Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır.
A. Toffler


2
5


13
15


2
5


13
15


Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Cıcero


Okuma h›z›n›z› elinizden geldi¤ince art›rmaya önem
verin. K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.com,
H›zl›  Okuma, Bellek Gelifltirme , Düflünce  Gücü)’den
s›navda ve s›nava haz›rl›k sürecinizde çok yararlana-
caksan›z .
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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


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
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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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1
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3
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11
4
2


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.
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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.


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹








25


OLASILIK ÇEfi‹TLER‹
Osman bir flans oyununda 1 ve 10 (dahil) aras›nda


olan 3 say›y› tahmin etmek istiyor. Osman’›n 3 say›n›n
3’ünü çekilifl yap›lmadan önce onun bir defada do¤ru
tahmin etme olas›l›¤›n› bulal›m.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden elde
edilebilecek 3’lü alt kümelerin say›s›


C(10, 3) =                      =


=        = 30 . 4 = 120


Osman 120 alt kümeyi (olas› durum) yaz›p 120


tahmin ücreti öderse kazanma flans›          = 1 olacak-


t›r. Ama, Osman’dan baflka 3 say›y› tahmin edenler
ç›karsa ödül do¤ru tahmin edebilenler aras›nda pay-
laflt›r›lacakt›r.


P(3’ünü do¤ru) =          = 0,0083


Bu olas›l›¤a Teorik Olas›l›k ad› verilir.
Bir olas›l›k deneyi sonucunda hesaplanan olas›l›¤a


deneysel olas›l›k ad› verilir. Madeni para ile yap›lan


deneyde paran›n yaz› gelme teorik olas›l›¤› =


olmas›na karfl› yap›lan 100 deneyin 49’unda paran›n
yaz› geldi¤i gözlenmifl olabilir.


             ≠           d›r. 1000 deney yap›ld›¤›nda yaz›


say›s› 493 olabilir. Yani deney say›s› art›r›ld›¤›nda
bulunan olas›l›k sonucu beklenen teorik olas›l›k
de¤erine yak›nlaflacakt›r.


Öznel olas›l›kla kiflilerin kendi düflüncelerine göre
bir olay›n olas›l›¤›n› tahmin etmeleridir. Örne¤in Elif’in
SBS’de baflar›l›  olaca¤›n› annesi % 80 olas›l ›kla
tahmin edebilir. Oysa Matematik ö¤retmeni s›navda
baflar›l› olma olas›l›¤›n› % 91 olarak tahmin edebilir.


‹laç fabrikas›, üretti¤i bir ilac›n ortalama her 100
kifliden 95’ini iyilefltirdi¤ini iddia edebilir.


Elimizdeki bir tafl› avucumuzdan 100 kere yere
b›rak›rsak 100’ünde de yere düflece¤inden serbest


b›rak›lan tafl›n yere düflme olas›l›¤›          = 1 dir.


OLAY ÇEfi‹TLER‹


Bir olay›n oluflmas›, di¤er olay›n olas› durumlar›n›
etkilemiyor sa bu iki olaya ba¤›ms ›z olaylar, e¤er
etkiliyorsa iki A ve B olay›na ba¤›ml› olaylar denir.


Örne¤in bir madeni para ile bir zar ayn› anda
bir likte düfley at›ld›¤›nda paran›n yaz› yüzünün,
düfltü¤ünde üste gelmesi zar›n üst yüzüne gelecek
say›y› etkilemeyecektir . Para ve zar› birlikte atma
deneyinde iki olay birbirinden ba¤›ms›zd›r.


Bir torban›n içinde ayn› büyüklükte 10 bilye olsun.
Bunlar›n 2’si k›rm›z› renkte, 3’ü mavi, gerisi sar› renk-
tedir. Birinci çekiliflte k›rm›z› bilye çekilmek isteniyor.


Bunun ç›kma olas›l›¤›n›n         oldu¤una dikkat ediniz.


‹kinci çekilifli yapacak kifli de k›rm›z› bilye çekmek
istiyor. Bu kifli birinci çekiliflte çekileni (ç›kan) içine
atarak bir bilye çekerse k›rm›z› çekme flans›


         =        geri atmadan çekerse flans›        dir.


                <      oldu¤undan ç›kan k›rm›z› bilyeyi geri-


ye tekrar torbaya atarak bir bilye çekerse k›rm›z›
bilyeyi çekme flans› yükselecektir. Geri koyarak
çekme iflleminde iki çekilifl birbirinden ba¤›ms›zd›r.
Geri koymazsa iki olay ba¤›ml›d›r denir. Ba¤›ml› ve
ba¤›ms›z olaylar›n olma olas›l›klar›n› hesaplay›p
karfl›laflt›ral›m.


Bir torbada renkleri  d›fl›nda ayn› özelliklere sahip
5 beyaz, 4 siyah top bulunmakta olsun.


Torbadan toplar› iki farkl› flekilde çekece¤iz.
1. durum: Fulya birinci topu torbadan çektikten


sonra torbaya geri atarak ikinci topu çekecektir.
E¤er iki çekiliflte de beyaz top çekebilirse Fulya ka-
zanm›fl kabul edilecektir. Çekilen iki topun da beyaz
renkli top olma olas›l›¤›n› bulal›m.


A¤ac›n dallar›ndan yapraklar›na do¤ru görünü-
flüne benziyen a¤aç çizelgeyi olufltural›m.


ÜN‹TE 2 OLASILIK (Probalitiy)
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        say›s› 1 ile 2 aras›ndad›r. (1<    2 < 2)


       <         <          yaklafl›k de¤eri


         1,41 ≠


‹ki tam say›y› bölerek         say›s›na eflit bir say›
bulunamam›flt›r.


(1,5) . (1,5) = 2,25 oldu¤undan
1 < 2 < 2,25 oldu¤undan  1 <         <


1 <         <  1,5  ;          nin 1’den büyük 1,5’dan


küçük bir say› oldu¤u görülüyor.


(1,4) . (1,4) = 1,96 oldu¤undan


             <          <                ise


1,4  <          <  1,5  aral›¤›ndad›r.


1 . 1 = 1


2 . 2 = 4


3 . 3 = 9


4 . 4 = 16


5 . 5 = 25


6 . 6 = 36


7 . 7 = 49


8 . 8 = 64


9 . 9 = 81


10 . 10 = 100


3 3 3. = olup 3 3=


4 4 = 4. = 4 22 = 2 dir.42 =


5 5 5. =


6 6 6. =


7 7 7. =


8 8. = = 882


=8 4 . 2 = 22 dir.


9 9. = = 992 9 = 3


10 10. = 10 fleklinde yaz›l›r.


2


1 2 22


2 a
b


2


2 2,25


2


2


1,96 2,25


2


1 = 1


4 = 2


9 = 3


16 = 4


25 = 5


36 = 6


49 = 7


64 = 8


81 = 9


100 = 10


2 . 2 = 22 (2’nin karesi)
2 . 2 = 22 = 4 olup karesi 4 olan say›y› bulma


ifllemine karakök alma ifllemi ad› verilir.


                              olarak yaz›l›r.


Do¤al say›lar (N), Tam say›lar (Z) ve Rasyonel
say›lar (Q, kesirler) say› do¤rusu üzerindeki tüm
noktalar› gösteremezler. Bunlarla gösterilemeyen
baz› noktalar› gösteren (noktalarla eflleflen) say›lara
irrasyonel say›lar (I, rasyonel de¤il anlam›nda) ad›
verilir.


             π  =  pi  = 3,14 gibi say›lar irrasyonel sa-
y›lara örnektir.


3 . 3 = 9 = 32   oldu¤undan  3 =         =        yani
karesi 9 olan say›y› bulma ifllemi “9’un karekökü
3’tür” diye söylenir.


Say› do¤rusu üzerinde        irrasyonel say›s›n›n
adresinin nas›l bulunaca¤›n› görelim.


IOAI2 = 12 + 12 (Pisagor ba¤›nt›s›)
IOAI2 = 2
IOAI =        cm


O merkezli  IOAI =        cm yar›çapl› çember ya-
y›n›n say› do¤rusunu kesti¤i C noktas›n›n da O’ya
uzakl›¤›        cm’dir.   C (       ) dir.


ICOI =  IAOI =       cm


1 . 1 = 12 olup          =          = 1’dir.


4 = 22 = 2


2,


32 9


2


1


1 1
B


A


O C


2


2


2 2


2


121


2 2 2 olup. =


2 2 2. = olup ifllemin tersi 2 2=


KAREKÖKLÜ SAYILAR
(Square Roots)


27


1. kutuyu ve sonra da onun içinden yanm›fl bir


ampulü çekme olas›l›¤›        .        =          dir.


Yanm›fl ampulü çekmek için birbirinden farkl› iki
yol oldu¤undan bu yollar›n olas›l›k lar›n›n toplam›
istenen olas›l›kt›r.


P =        +       =                 =            d›r.


Do¤ru cevap: C


Sa¤lam ampulün çekilme olas›l›¤›:


        .        +         .         =         +


=                  =            olup


       +        =         = 1 e eflit oldu¤una dikkat


ediniz.


fiekildeki iki  çark döndürüldü¤ünde oklar›n
önünde durdu¤u say›lar›n çarp›m›n›n tek say› olma
olas›l›¤›n› bulal›m. (Okun önünde iki bölgenin s›n›r›n›n
durmad›¤›n› varsayal›m.)
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K
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99
140


41
140


99
140


140
140


1. çark 2. çark


1. çark
2
2
3
3
5
5


2. çark
7
8
7
8
7
8


Say›lar›n çarp›m›
14 tek de¤il
16 tek de¤il
21 tek
24 çift
35 tek
40 tek de¤il


2
6


1
3


2
6


4
6


1. fiekilde gösterilen çarklar 5 ve 3 bölgeye
ayr›lm›fl ve her bölgeye bir rakam yaz›lm›flt›r. Çarklar
h›zland›r›l›p b›rak›ld›¤›nda bir süre sonra duruyorlar.
Çarklar durduruldu¤unda sabit oklar›n gösterdi¤i
bölgedeki iki rakam toplan›yor. Toplam›n çift say›
olma olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


2.  Yüzlerinde 1’den 6’ya kadar 6 yüzü
numaraland›r›lm›fl iki zar, ayn› anda yuvarlan›yor.
Olas› durumlarla ilgili verilen olas›l›klardan biri yanl›flt›r.
Yanl›fl önerme hangi seçenektedir?


A) ‹ki yüzünden en az birinin 5 gelmesi olas›l›¤›


P (x , 5) =  


B) ‹ki yüzünün de eflit olmas› olas›l›¤›


P (x , x) =  


C) Üste gelen iki yüzünün toplam›n›n 6 olmas›


olas›l›¤›         d›r.  


D) Üste gelen iki yüzündeki rakamlar›n çarp›m›n›n


12 olmas› olas›l›¤›         dir.


3. Çarka ait her seçenekte
de¤iflik bir durumun olas›l›¤›
verilmifltir. Hangisi yanl›flt›r?
(Not: Çark›n s›n›r çizgis inde
durmad›¤›n› varsay›n›z.)


A) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›         dir.


B) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›n›n durmama


olas›l›¤›na oran›         dir. 


C) 13’ten küçük bir sayma say›s›nda çark›n durma
olas›l›¤› 1’dir. 


D) Çark›n 12 do¤al say›s›n›n bölenlerinden biri


önünde durma olas›l›¤›        dir.


4.  A torbas›nda ayn› büyüklükte 2 beyaz, 3 siyah
top vard›r. B torbas›nda ise 2 beyaz ve 1 siyah top
vard›r. Fulya A torbas›ndan bir top çekiyor ve bu
topu B torbas›na at›yor. Seçeneklerin birinde verilen
önerme yanl›flt›r. Yanl›fl olan hangisidir?


A) Fulya’n›n arka arkaya siyah top çekme olas›l›¤›
        dur.


B) Fulya’n›n arka arkaya birer beyaz top çekme


olas›l›¤›         dur.


C) Fulya’n›n 1.sinden beyaz, 2.sinden siyah top


çekme olas›l›¤›        dur.


D) Fulya’n›n 1.sinden siyah, 2.sinden beyaz top


çekme olas›l›¤›         dir.


5.  Bir torbada, renkleri d›fl›nda ayn› özelliklere
sahip yeflil, k›rm›z› ve sar› renkte toplar vard›r. Bu
torbadan rastgele çekilen bir topun k›rm›z› olma


olas›l›¤›       , yeflil renkte olma olas›l›¤›       dir. Tor-


bada 120 tane top oldu¤una göre, k›rm›z› toplar›n
say›s› sar›lardan kaç tane azd›r?


A) 1 B) 2 C) 17 D) 16


6.  Bir torbada 2 de¤iflik renkte ayn› büyüklükte
bilyeler vard›r. Mavi bilyelerin say›s›, torbadaki bil-


yelerin say›s›n›n      ‘sidir. Mavi d›fl›nda sar› bilyeler


torbada bulunmaktad›r. Torbaya geri at›lmamak üzere
art arda torbadan çekilen iki bilyenin de mavi olma


olas›l›¤›      ‘dür. Bu bilgiye göre torbada toplam kaç


bilye vard›r?
A) 14 B) 16 C) 26 D) 10


5


9


6
8


2


7


3


1. çark 2. çark


1
15


7
15


8
15


4
15


11
36


1
6


5
36


1
12


5
12


5
7


5
12


3
10


3
10


1
10


3
5


5
12


3
20


1
2


3
13


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹


29KEMAL Türkeli • 8. s ınıf SBS MAT EMATiK


7.  Ö¤rencilere promosyon olarak bir defter ile
bir kalem verilecektir. Defter ve kalem çeflitleri ile
say›lar› tabloda verilmifltir. Defterlerin her biri ay›rt-
edilemeyecek ayn› ambalaja konmufltur. Kalemlerin
her biri de d›flar›dan ay›rtedilemeyecek flekilde amba-
lajlanm›flt›r.


A: Kareli defter   4 adet
B: Çizgili defter   6 adet
C: Çizgisiz defter   8 adet
D: Kurflun kalem   9 adet
E: Tükenmez kalem   7 adet
F: Ucu de¤ifltirilebilen kalem   5 adet
G: K›rm›z› kurflun kalem 11 adet
A) Rastgele seçilen defterlerin çizgili ve kalemin


tükenmez kalem olmas› olas›l›¤›         d›r.


B) Rastgele al›nan defterlerden 1.sinin çizgisiz,
2.sinin kareli ve kalemlerden 1.seçilenin kurflun kalem
2.sininde ucu de¤ifltirile bilir kalem ç›kma olas›l›¤›


          tür.


C) Rastgele al›nan bir defterin kareli veya çizgili
kalemin k›rm›z› renkli kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


         dir.


D) Rastgele al›nan 1. kalemin tükenmez, 2.sinin
ucu de¤ifltirilebilir kalem 3.kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


   tür.


8.  Bir zar ile madeni para ayn› anda rastgele yu-
kar› at›ld›¤›nda zar›n 5, madeni paran›n ise yaz› yüzü
üste gelecek flekilde yere düflme olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


9.  2 ile 15 aras›ndaki tam say›lar (2 ile 15 dahil)
al›narak efl büyüklükteki küçük kare fleklindeki karton
ka¤›tlara her biri yaz›l›yor. Sonra tam say›lar› yaz-
d›¤›m›z kartonlar bir torbaya konuluyor. Torbadan
rastgel e bir say› yaz› l› karton ka¤›t çekti¤imizde
seçenekler de verilen teorik  olas›l›klar dan hangisi
yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) Çekilen say›n›n asal ve 2 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         tür.


B) Çekilen say›n›n asal veya 2 ile bölünebilen bir


tam say› olma olas›l›¤›        dir.


C) Çekilen say›n›n 2 veya 3 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         dir.


D) 5’e bölünebilen bir say› olmama olas›l›¤›


tür.


10.  ‹ki zar ayn› anda at›ld›¤›nda her iki yüzde de
ayn› rakam (2, 2) gibi gelme olas›l›¤› hangisidir?


A) B)   C) D)


Aşağıdaki sorularıma cevaplarınız olumlu
mu?


1. Teorik Olasılığı bir örnekle açıklayabilir
ve hesaplayabilirim.


2. Deneysel Olasılığı bir örnekle açıklayabi-
lirim. Teorik olasılıkla ilişkisini açıklayabilirim.


3. Öznel Olasılığı bir örnekle açıklayabilirim.
(Örneğin Matematik Öğretmeninize göre SBS’de
20 Matematik Test  sorusunu doğru cevaplama
olasılığınız %85 gibi Rasyonel bir sayı olabilir
mi?


4. Bağımlı ve bağımsız olayları bir örnekle
açıklayabilirim.


5. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olası-
lıklarını bir örnek soru üzerinde hesaplayabilirim.


Hangisine cevabınız olumsuz ise başa dönüp
eksiğinizi gideriniz.


Engeller  beni durduramaz, her bir engel
kararlılığımı daha da güçlendirir.


Leonardo da Vinci


SBS  adaylarına önerim Matematik temel-
lerini kuvvetlendirecek şekilde günlerini  verimli
geçirmeleridir. Matematik sorularının pratik çö-
züm yollarını da araştırınız. Kazananlardan biri
olmanız için bilinçli ısrarlı gayret göstermeniz
gerekir. Pes etmeyin düşünerek ders çalışırsanız
kazanacağınıza inanın. Test sınavlarını ciddiye
alıp çalışınız.


Öğretmeniniz Matematik Öğretmeni Kemal
Türkeli                         www.kemalturkeli.com
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Karekökleri tam say› olan 1, 4 , 9 , 16 , 81 gibi
do¤al say›lara tam kare say› (perfect square) ad›
verilir.


16 < 19 < 25                 <          <  


 4 <           < 5                    4,36 olup 4’ten bü-
yük, 5’ten küçük bir say› oldu¤unu tahmin edebiliriz.


-           < -           < -          oldu¤undan


- 5  < -         < - 4 ;  -            -4,36 say›s› -5’ten


büyük, -4’ten küçük bir irrasyonel say›d›r.


-4,4 < -         < -4,3 yazabiliriz.


Do¤al say›lar›n karesi flekilde çevrelerine çizilen
karelerin alan›na eflittir.


x2 = 25     Karesi 25 cm2 olan karenin bir kenar›n›n
uzunlu¤u 5 cm’dir. Karenin bir kenar uzunlu¤unun
pozitif bir gerçek say› olaca¤›na dikkat ediniz.


25 = (+5) . (+5) = (5)2 = (-5) . (-5) = (-5)2 olmas›na
ra¤men kenar› -5 cm olan kare çizilemeyece¤inden


yaln›z         = 5 al›n›r.


Alan› 121 m2 olan kare fleklindeki bir bahçenin
bir kenar uzunlu¤unun kaç metre olaca¤›n› bulal›m.


11 . 11 = 121 oldu¤undan
a . a = 121       a2 = 121       a =


a =            = 11 cm bulunur.
Tam kare olmayan 55 say›s›n›n karekökünü tah-


min etmek için strateji;


49 < 55 < 64              <         <


7 <         < 8


55 - 49 =  7, 64 - 55 = 9 farklar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
         say›s› 7’ye daha yak›n oldu¤undan 7,3 ondal›kl›
de¤eri yaklafl›k tahmin edilir.


55’i 7,3’ bölelim.


4,3 <          < 4,4


25 19 16


19 19


19


25


121


112
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1.                                                   iflleminin so-


nucu hangisidir?


A) 1 B)    5   C) 0,5 D) 2


2.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 1 B) 10-2   C) 1,1 D) 0,9


3.                              = a ise,  a’y› hesaplay›n›z.


A) 1 B) 2   C) 15 D) 30


4.   a =    2,  b =     7,  c =    3   oldu¤una göre


378 in a, b ve c cinsinden de¤eri hangi seçenek-
tedir?


A) abc B) 2abc   C) 3abc D) a    bc


5.                                    . a   iflleminde a yerine


seçeneklerden hangisi yaz›l›rsa, ifllem sonucu bir
tam say› olmaz?


A)    2 B)    10   C)    8 D)   18


6.   5    6,    6    4  ve 9    2 irrasyonel say›lar›n›n
do¤ru s›ral›n›fl› hangisidir?


A) 6    4 > 9    2 > 5    6


B) 9    2 > 6    4 > 5    6


C) 5    6 > 9    2 > 6    4


D) 9    2 > 5    6 > 6    4


7.     (-3)2  --    (-2)2  --  (-3)3 iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 28 B) 32   C) 22 D) -22


8.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 4 B) 6   C) 8 D) 6,4


9.               = b,   a ve b pozitif birer tam say› ola-
cak flekilde a rakam›n›n alabilece¤i en küçük de¤er
kaçt›r? (a do¤al say›d›r.)


A) 27 B) 7   C) 2 D) 3


10.                               iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 6 B) 20   C) 12 D) 18


11.  20                             = a iflleminin sonucu


olan a gerçek say›s› hangi seçenektedir?


A) 2    5 B)    3   C)    5 D) 2    3


12.     11 --      1 +    9   say›s› hangisine eflittir?


A) 1 B) 2   C) 3 D) 9


13.                                              .12 iflleminin


sonucu hangisidir?


A) 1 B) 2   C) 4 D)


14.  ? =                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) B) 


C) D)


147.a


4,4


75
16


108
25


(


45°


2 )(


olur.


tersi


2


= b olmal›
a


.


0,49


0,04 = 1
5


1
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İlk çağlarda güçlü olan,
endüstri çağında zengin olan kazanırdı.


Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır.
A. Toffler


2
5


13
15


2
5


13
15


Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Cıcero


Okuma h›z›n›z› elinizden geldi¤ince art›rmaya önem
verin. K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.com,
H›zl›  Okuma, Bellek Gelifltirme , Düflünce  Gücü)’den
s›navda ve s›nava haz›rl›k sürecinizde çok yararlana-
caksan›z .
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OLASILIK ÇEfi‹TLER‹
Osman bir flans oyununda 1 ve 10 (dahil) aras›nda


olan 3 say›y› tahmin etmek istiyor. Osman’›n 3 say›n›n
3’ünü çekilifl yap›lmadan önce onun bir defada do¤ru
tahmin etme olas›l›¤›n› bulal›m.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden elde
edilebilecek 3’lü alt kümelerin say›s›


C(10, 3) =                      =


=        = 30 . 4 = 120


Osman 120 alt kümeyi (olas› durum) yaz›p 120


tahmin ücreti öderse kazanma flans›          = 1 olacak-


t›r. Ama, Osman’dan baflka 3 say›y› tahmin edenler
ç›karsa ödül do¤ru tahmin edebilenler aras›nda pay-
laflt›r›lacakt›r.


P(3’ünü do¤ru) =          = 0,0083


Bu olas›l›¤a Teorik Olas›l›k ad› verilir.
Bir olas›l›k deneyi sonucunda hesaplanan olas›l›¤a


deneysel olas›l›k ad› verilir. Madeni para ile yap›lan


deneyde paran›n yaz› gelme teorik olas›l›¤› =


olmas›na karfl› yap›lan 100 deneyin 49’unda paran›n
yaz› geldi¤i gözlenmifl olabilir.


             ≠           d›r. 1000 deney yap›ld›¤›nda yaz›


say›s› 493 olabilir. Yani deney say›s› art›r›ld›¤›nda
bulunan olas›l›k sonucu beklenen teorik olas›l›k
de¤erine yak›nlaflacakt›r.


Öznel olas›l›kla kiflilerin kendi düflüncelerine göre
bir olay›n olas›l›¤›n› tahmin etmeleridir. Örne¤in Elif’in
SBS’de baflar›l›  olaca¤›n› annesi % 80 olas›l ›kla
tahmin edebilir. Oysa Matematik ö¤retmeni s›navda
baflar›l› olma olas›l›¤›n› % 91 olarak tahmin edebilir.


‹laç fabrikas›, üretti¤i bir ilac›n ortalama her 100
kifliden 95’ini iyilefltirdi¤ini iddia edebilir.


Elimizdeki bir tafl› avucumuzdan 100 kere yere
b›rak›rsak 100’ünde de yere düflece¤inden serbest


b›rak›lan tafl›n yere düflme olas›l›¤›          = 1 dir.


OLAY ÇEfi‹TLER‹


Bir olay›n oluflmas›, di¤er olay›n olas› durumlar›n›
etkilemiyor sa bu iki olaya ba¤›ms ›z olaylar, e¤er
etkiliyorsa iki A ve B olay›na ba¤›ml› olaylar denir.


Örne¤in bir madeni para ile bir zar ayn› anda
bir likte düfley at›ld›¤›nda paran›n yaz› yüzünün,
düfltü¤ünde üste gelmesi zar›n üst yüzüne gelecek
say›y› etkilemeyecektir . Para ve zar› birlikte atma
deneyinde iki olay birbirinden ba¤›ms›zd›r.


Bir torban›n içinde ayn› büyüklükte 10 bilye olsun.
Bunlar›n 2’si k›rm›z› renkte, 3’ü mavi, gerisi sar› renk-
tedir. Birinci çekiliflte k›rm›z› bilye çekilmek isteniyor.


Bunun ç›kma olas›l›¤›n›n         oldu¤una dikkat ediniz.


‹kinci çekilifli yapacak kifli de k›rm›z› bilye çekmek
istiyor. Bu kifli birinci çekiliflte çekileni (ç›kan) içine
atarak bir bilye çekerse k›rm›z› çekme flans›


         =        geri atmadan çekerse flans›        dir.


                <      oldu¤undan ç›kan k›rm›z› bilyeyi geri-


ye tekrar torbaya atarak bir bilye çekerse k›rm›z›
bilyeyi çekme flans› yükselecektir. Geri koyarak
çekme iflleminde iki çekilifl birbirinden ba¤›ms›zd›r.
Geri koymazsa iki olay ba¤›ml›d›r denir. Ba¤›ml› ve
ba¤›ms›z olaylar›n olma olas›l›klar›n› hesaplay›p
karfl›laflt›ral›m.


Bir torbada renkleri  d›fl›nda ayn› özelliklere sahip
5 beyaz, 4 siyah top bulunmakta olsun.


Torbadan toplar› iki farkl› flekilde çekece¤iz.
1. durum: Fulya birinci topu torbadan çektikten


sonra torbaya geri atarak ikinci topu çekecektir.
E¤er iki çekiliflte de beyaz top çekebilirse Fulya ka-
zanm›fl kabul edilecektir. Çekilen iki topun da beyaz
renkli top olma olas›l›¤›n› bulal›m.


A¤ac›n dallar›ndan yapraklar›na do¤ru görünü-
flüne benziyen a¤aç çizelgeyi olufltural›m.


ÜN‹TE 2 OLASILIK (Probalitiy)
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Fulya’n›n çekti¤i iki topun beyaz olma olas›l›¤›
(BB);


P(BB) =       .       =


Farkl› renkte çekme olas›l›¤›


P(SB) =       .       +    .       =                 =


Fulya’n›n çekti¤i 2 topun da siyah olma olas›l›¤›


P(SS) =       .       =         dir.


      +        +       =       = 1 oldu¤una dikkat ediniz.


2. durum: Bu kez Fulya birinci çekiliflten sonra
çekti¤i topu torbaya geri atmadan ikinci kez torbadan
tekrar bir top çekecektir. Bu durumda çekilen iki
topun da beyaz top olma olas›l›¤› kaçt›r?


‹kinci çekiliflin sonucunu birinci çekiliflte çekilen
topun renginin etkileyece¤ine dikkat ediniz.


‹ki farkl› yöntemde BB olas› durumu ile karfl›laflma
olas›l›klar›n› karfl›laflt›r›rsak,


        .        =        <


Ç›kan topu tekrar torbaya geri atarak çekilifl
yaparsa, ikisinin de beyaz olma olas›l›¤›n›n azald›¤›n›
(%3) görüyoruz.


‹ki topu farkl› çekme olas›l›klar›n› karfl›laflt›r›rsak


P1 (SB) =


P2 (SB) =       +        =        =


=        .         =


        <


Topu geri atmadan çekilifl yapma yönteminde
farkl› iki topu çekme flans›m›z›n daha fazla olaca¤›
görülüyor.


Fulya’n›n çekti¤i iki topun da siyah renkte olma
olas›l›klar›n› karfl›laflt›ral›m.


P1 (SS) = P2 (SS) =


P1 (SS) = P2 (SS) =          olup


   >             oldu¤u ndan topu geri atmadan


2. topu çekme yönteminde Fulya’n›n iki topu da siyah
çekme olas›l›¤›n›n azald›¤› görülüyor.


      +       +       +        =        = 1 oldu¤una dikkat


ediniz. 2. durumda topu torbaya geri koymad›¤› için
ç›kan topun renginin 2. çekiliflin sonucunu etkiledi¤i
için bu olay ba¤›ml› olayd›r.


Oysa 1. yöntemde çekilen topu Fulya tekrar
torbaya geri att›¤› için 1.nin sonucu 2. olay›n sonucunu
(ç›kt›lar›n›) etkilemedi¤inden iki olay ba¤›ms›z olay-
lard›r deriz.


Örnek TEST 1 : 1. kutu


2. kutu


‹çinde yanm›fl ve sa¤lam ampuller olan iki
kutu verilmifl olsun. 1. kutuda 3’ü yanm›fl 10 ampul
olsun. 2. kutuda ise 2’si yanm›fl 7 ampul bulunuyor
olsun. Rastgele bir kutu ve sonra da bu seçilen
kutudan rastgele bir ampul çekiliyor. Bu çekilen
ampulün yanm›fl ampul olma olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)


C) D)


Çözüm 1 : Bu soruda iki deney dizisi vard›r.
Birinicisi iki kutudan biri seçilmektedir. Sonra da
seçilen kutudan yanm›fl (Y) ya da sa¤lam (S) bir
ampulün seçimi. A¤aç flemas› ile a¤ac›n her dal›n›n
olas›l›¤›n› düflünelim.
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1. kutuyu ve sonra da onun içinden yanm›fl bir


ampulü çekme olas›l›¤›        .        =          dir.


Yanm›fl ampulü çekmek için birbirinden farkl› iki
yol oldu¤undan bu yollar›n olas›l›klar›n›n toplam›
istenen olas›l›kt›r.


P =        +       =                 =            d›r.


Do¤ru cevap: C


Sa¤lam ampulün çekilme olas›l›¤›:


        .        +         .         =         +


=                  =            olup


       +        =         = 1 e eflit oldu¤una dikkat


ediniz.


fiekildeki iki çark döndürüldü¤ünde oklar›n
önünde durdu¤u say›lar›n çarp›m›n›n tek say› olma
olas›l›¤›n› bulal›m. (Okun önünde iki bölgenin s›n›r›n›n
durmad›¤›n› varsayal›m.)
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


1
2


3
10


3
20


1
2


7
10


1
2


5
7


7
20


5
14


(7) (10)


99
140


41
140


99
140


140
140


1. çark 2. çark


1. çark
2
2
3
3
5
5


2. çark
7
8
7
8
7
8


Say›lar›n çarp›m›
14 tek de¤il
16 tek de¤il
21 tek
24 çift
35 tek
40 tek de¤il


2
6


1
3


2
6


4
6


1. fiekilde gösterilen çarklar 5 ve 3 bölgeye
ayr›lm›fl ve her bölgeye bir rakam yaz›lm›flt›r. Çarklar
h›zland›r›l›p b›rak›ld›¤›nda bir süre sonra duruyorlar.
Çarklar durduruldu¤unda sabit oklar›n gösterdi¤i
bölgedeki iki rakam toplan›yor. Toplam›n çift say›
olma olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


2.  Yüzlerinde 1’den 6’ya kadar 6 yüzü
numaraland›r›lm›fl iki zar, ayn› anda yuvarlan›yor.
Olas› durumlarla ilgili verilen olas›l›klardan biri yanl›flt›r.
Yanl›fl önerme hangi seçenektedir?


A) ‹ki yüzünden en az birinin 5 gelmesi olas›l›¤›


P (x , 5) =  


B) ‹ki yüzünün de eflit olmas› olas›l›¤›


P (x , x) =  


C) Üste gelen iki yüzünün toplam›n›n 6 olmas›


olas›l›¤›         d›r.  


D) Üste gelen iki yüzündeki rakamlar›n çarp›m›n›n


12 olmas› olas›l›¤›         dir.


3. Çarka ait her seçenekte
de¤iflik bir durumun olas›l›¤›
verilmifltir. Hangisi yanl›flt›r?
(Not: Çark›n s›n›r çizgisinde
durmad›¤›n› varsay›n›z.)


A) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›         dir.


B) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›n›n durmama


olas›l›¤›na oran›         dir. 


C) 13’ten küçük bir sayma say›s›nda çark›n durma
olas›l›¤› 1’dir. 


D) Çark›n 12 do¤al say›s›n›n bölenlerinden biri


önünde durma olas›l›¤›        dir.


4.  A torbas›nda ayn› büyüklükte 2 beyaz, 3 siyah
top vard›r. B torbas›nda ise 2 beyaz ve 1 siyah top
vard›r. Fulya A torbas›ndan bir top çekiyor ve bu
topu B torbas›na at›yor. Seçeneklerin birinde verilen
önerme yanl›flt›r. Yanl›fl olan hangisidir?


A) Fulya’n›n arka arkaya siyah top çekme olas›l›¤›
        dur.


B) Fulya’n›n arka arkaya birer beyaz top çekme


olas›l›¤›         dur.


C) Fulya’n›n 1.sinden beyaz, 2.sinden siyah top


çekme olas›l›¤›        dur.


D) Fulya’n›n 1.sinden siyah, 2.sinden beyaz top


çekme olas›l›¤›         dir.


5.  Bir torbada, renkleri d›fl›nda ayn› özelliklere
sahip yeflil, k›rm›z› ve sar› renkte toplar vard›r. Bu
torbadan rastgele çekilen bir topun k›rm›z› olma


olas›l›¤›       , yeflil renkte olma olas›l›¤›       dir. Tor-


bada 120 tane top oldu¤una göre, k›rm›z› toplar›n
say›s› sar›lardan kaç tane azd›r?


A) 1 B) 2 C) 17 D) 16


6.  Bir torbada 2 de¤iflik renkte ayn› büyüklükte
bilyeler vard›r. Mavi bilyelerin say›s›, torbadaki bil-


yelerin say›s›n›n      ‘sidir. Mavi d›fl›nda sar› bilyeler


torbada bulunmaktad›r. Torbaya geri at›lmamak üzere
art arda torbadan çekilen iki bilyenin de mavi olma


olas›l›¤›      ‘dür. Bu bilgiye göre torbada toplam kaç


bilye vard›r?
A) 14 B) 16 C) 26 D) 10
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7.  Ö¤rencilere promosyon olarak bir defter ile
bir kalem verilecektir. Defter ve kalem çeflitleri ile
say›lar› tabloda verilmifltir. Defterlerin her biri ay›rt-
edilemeyecek ayn› ambalaja konmufltur. Kalemlerin
her biri de d›flar›dan ay›rtedilemeyecek flekilde amba-
lajlanm›flt›r.


A: Kareli defter   4 adet
B: Çizgili defter   6 adet
C: Çizgisiz defter   8 adet
D: Kurflun kalem   9 adet
E: Tükenmez kalem   7 adet
F: Ucu de¤ifltirilebilen kalem   5 adet
G: K›rm›z› kurflun kalem 11 adet
A) Rastgele seçilen defterlerin çizgili ve kalemin


tükenmez kalem olmas› olas›l›¤›         d›r.


B) Rastgele al›nan defterlerden 1.sinin çizgisiz,
2.sinin kareli ve kalemlerden 1.seçilenin kurflun kalem
2.sininde ucu de¤ifltirilebilir kalem ç›kma olas›l›¤›


          tür.


C) Rastgele al›nan bir defterin kareli veya çizgili
kalemin k›rm›z› renkli kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


         dir.


D) Rastgele al›nan 1. kalemin tükenmez, 2.sinin
ucu de¤ifltirilebilir kalem 3.kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


   tür.


8.  Bir zar ile madeni para ayn› anda rastgele yu-
kar› at›ld›¤›nda zar›n 5, madeni paran›n ise yaz› yüzü
üste gelecek flekilde yere düflme olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


9.  2 ile 15 aras›ndaki tam say›lar (2 ile 15 dahil)
al›narak efl büyüklükteki küçük kare fleklindeki karton
ka¤›tlara her biri yaz›l›yor. Sonra tam say›lar› yaz-
d›¤›m›z kartonlar bir torbaya konuluyor. Torbadan
rastgele bir say› yaz›l› karton ka¤›t çekti¤imizde
seçeneklerde verilen teorik olas›l›klardan hangisi
yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) Çekilen say›n›n asal ve 2 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         tür.


B) Çekilen say›n›n asal veya 2 ile bölünebilen bir


tam say› olma olas›l›¤›        dir.


C) Çekilen say›n›n 2 veya 3 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         dir.


D) 5’e bölünebilen bir say› olmama olas›l›¤›


tür.


10.  ‹ki zar ayn› anda at›ld›¤›nda her iki yüzde de
ayn› rakam (2, 2) gibi gelme olas›l›¤› hangisidir?


A) B)   C) D)


Aşağıdaki sorularıma cevaplarınız olumlu
mu?


1. Teorik Olasılığı bir örnekle açıklayabilir
ve hesaplayabilirim.


2. Deneysel Olasılığı bir örnekle açıklayabi-
lirim. Teorik olasılıkla ilişkisini açıklayabilirim.


3. Öznel Olasılığı bir örnekle açıklayabilirim.
(Örneğin Matematik Öğretmeninize göre SBS’de
20 Matematik Test  sorusunu doğru cevaplama
olasılığınız %85 gibi Rasyonel bir sayı olabilir
mi?


4. Bağımlı ve bağımsız olayları bir örnekle
açıklayabilirim.


5. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olası-
lıklarını bir örnek soru üzerinde hesaplayabilirim.


Hangisine cevabınız olumsuz ise başa dönüp
eksiğinizi gideriniz.


Engeller beni durduramaz, her bir engel
kararlılığımı daha da güçlendirir.


Leonardo da Vinci


SBS  adaylarına önerim Matematik temel-
lerini kuvvetlendirecek şekilde günlerini  verimli
geçirmeleridir. Matematik sorularının pratik çö-
züm yollarını da araştırınız. Kazananlardan biri
olmanız için bilinçli ısrarlı gayret göstermeniz
gerekir. Pes etmeyin düşünerek ders çalışırsanız
kazanacağınıza inanın. Test sınavlarını ciddiye
alıp çalışınız.


Öğretmeniniz Matematik Öğretmeni Kemal
Türkeli                         www.kemalturkeli.com
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Karekökleri tam say› olan 1, 4 , 9 , 16 , 81 gibi
do¤al say›lara tam kare say› (perfect square) ad›
verilir.


16 < 19 < 25                 <          <  


 4 <           < 5                    4,36 olup 4’ten bü-
yük, 5’ten küçük bir say› oldu¤unu tahmin edebiliriz.


-           < -           < -          oldu¤undan


- 5  < -         < - 4 ;  -            -4,36 say›s› -5’ten


büyük, -4’ten küçük bir irrasyonel say›d›r.


-4,4 < -         < -4,3 yazabiliriz.


Do¤al say›lar›n karesi flekilde çevrelerine çizilen
karelerin alan›na eflittir.


x2 = 25     Karesi 25 cm2 olan karenin bir kenar›n›n
uzunlu¤u 5 cm’dir. Karenin bir kenar uzunlu¤unun
pozitif bir gerçek say› olaca¤›na dikkat ediniz.


25 = (+5) . (+5) = (5)2 = (-5) . (-5) = (-5)2 olmas›na
ra¤men kenar› -5 cm olan kare çizilemeyece¤inden


yaln›z         = 5 al›n›r.


Alan› 121 m2 olan kare fleklindeki bir bahçenin
bir kenar uzunlu¤unun kaç metre olaca¤›n› bulal›m.


11 . 11 = 121 oldu¤undan
a . a = 121       a2 = 121       a =


a =            = 11 cm bulunur.
Tam kare olmayan 55 say›s›n›n karekökünü tah-


min etmek için strateji;


49 < 55 < 64              <         <


7 <         < 8


55 - 49 =  7, 64 - 55 = 9 farklar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
         say›s› 7’ye daha yak›n oldu¤undan 7,3 ondal›kl›
de¤eri yaklafl›k tahmin edilir.


55’i 7,3’ bölelim.


4,3 <          < 4,4


25 19 16


19 19


19


25


121


112
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1.                                                   iflleminin so-


nucu hangisidir?


A) 1 B)    5   C) 0,5 D) 2


2.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 1 B) 10-2   C) 1,1 D) 0,9


3.                              = a ise,  a’y› hesaplay›n›z.


A) 1 B) 2   C) 15 D) 30


4.   a =    2,  b =     7,  c =    3   oldu¤una göre


378 in a, b ve c cinsinden de¤eri hangi seçenek-
tedir?


A) abc B) 2abc   C) 3abc D) a    bc


5.                                    . a   iflleminde a yerine


seçeneklerden hangisi yaz›l›rsa, ifllem sonucu bir
tam say› olmaz?


A)    2 B)    10   C)    8 D)   18


6.   5    6,    6    4  ve 9    2 irrasyonel say›lar›n›n
do¤ru s›ral›n›fl› hangisidir?


A) 6    4 > 9    2 > 5    6


B) 9    2 > 6    4 > 5    6


C) 5    6 > 9    2 > 6    4


D) 9    2 > 5    6 > 6    4


7.     (-3)2  --    (-2)2  --  (-3)3 iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 28 B) 32   C) 22 D) -22


8.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 4 B) 6   C) 8 D) 6,4


9.               = b,   a ve b pozitif birer tam say› ola-
cak flekilde a rakam›n›n alabilece¤i en küçük de¤er
kaçt›r? (a do¤al say›d›r.)


A) 27 B) 7   C) 2 D) 3


10.                               iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 6 B) 20   C) 12 D) 18


11.  20                             = a iflleminin sonucu


olan a gerçek say›s› hangi seçenektedir?


A) 2    5 B)    3   C)    5 D) 2    3


12.     11 --      1 +    9   say›s› hangisine eflittir?


A) 1 B) 2   C) 3 D) 9


13.                                              .12 iflleminin


sonucu hangisidir?


A) 1 B) 2   C) 4 D)


14.  ? =                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) B) 


C) D)


147.a


4,4


75
16


108
25


(


45°


(


olur.


tersi


2


= b olmal›
a


.


0,49


0,04 = 1
5


1
2


İlk çağlarda güçlü olan,
endüstri çağında zengin olan kazanırdı.


Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır.
A. Toffler


2
5


13
15


2
5


13
15


Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Cıcero


Okuma h›z›n›z› elinizden geldi¤ince art›rmaya önem
verin. K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.com,
H›zl› Okuma, Bellek Gelifltirme, Düflünce Gücü)’den
s›navda ve s›nava haz›rl›k sürecinizde çok yararlana-
caksan›z .
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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


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 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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OLASILIK ÇEfi‹TLER‹
Osman bir flans oyununda 1 ve 10 (dahil) aras›nda


olan 3 say›y› tahmin etmek istiyor. Osman’›n 3 say›n›n
3’ünü çekilifl yap›lmadan önce onun bir defada do¤ru
tahmin etme olas›l›¤›n› bulal›m.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden elde
edilebilecek 3’lü alt kümelerin say›s›


C(10, 3) =                      =


=        = 30 . 4 = 120


Osman 120 alt kümeyi (olas› durum) yaz›p 120


tahmin ücreti öderse kazanma flans›          = 1 olacak-


t›r. Ama, Osman’dan baflka 3 say›y› tahmin edenler
ç›karsa ödül do¤ru tahmin edebilenler aras›nda pay-
laflt›r›lacakt›r.


P(3’ünü do¤ru) =          = 0,0083


Bu olas›l›¤a Teorik Olas›l›k ad› verilir.
Bir olas›l›k deneyi sonucunda hesaplanan olas›l›¤a


deneysel olas›l›k ad› verilir. Madeni para ile yap›lan


deneyde paran›n yaz› gelme teorik olas›l›¤› =


olmas›na karfl› yap›lan 100 deneyin 49’unda paran›n
yaz› geldi¤i gözlenmifl olabilir.


             ≠           d›r. 1000 deney yap›ld›¤›nda yaz›


say›s› 493 olabilir. Yani deney say›s› art›r›ld›¤›nda
bulunan olas›l›k sonucu beklenen teorik olas›l›k
de¤erine yak›nlaflacakt›r.


Öznel olas›l›kla kiflilerin kendi düflüncelerine göre
bir olay›n olas›l›¤›n› tahmin etmeleridir. Örne¤in Elif’in
SBS’de baflar›l›  olaca¤›n› annesi % 80 olas›l ›kla
tahmin edebilir. Oysa Matematik ö¤retmeni s›navda
baflar›l› olma olas›l›¤›n› % 91 olarak tahmin edebilir.


‹laç fabrikas›, üretti¤i bir ilac›n ortalama her 100
kifliden 95’ini iyilefltirdi¤ini iddia edebilir.


Elimizdeki bir tafl› avucumuzdan 100 kere yere
b›rak›rsak 100’ünde de yere düflece¤inden serbest


b›rak›lan tafl›n yere düflme olas›l›¤›          = 1 dir.


OLAY ÇEfi‹TLER‹


Bir olay›n oluflmas›, di¤er olay›n olas› durumlar›n›
etkilemiyor sa bu iki olaya ba¤›ms ›z olaylar, e¤er
etkiliyorsa iki A ve B olay›na ba¤›ml› olaylar denir.


Örne¤in bir madeni para ile bir zar ayn› anda
bir likte düfley at›ld›¤›nda paran›n yaz› yüzünün,
düfltü¤ünde üste gelmesi zar›n üst yüzüne gelecek
say›y› etkilemeyecektir . Para ve zar› birlikte atma
deneyinde iki olay birbirinden ba¤›ms›zd›r.


Bir torban›n içinde ayn› büyüklükte 10 bilye olsun.
Bunlar›n 2’si k›rm›z› renkte, 3’ü mavi, gerisi sar› renk-
tedir. Birinci çekiliflte k›rm›z› bilye çekilmek isteniyor.


Bunun ç›kma olas›l›¤›n›n         oldu¤una dikkat ediniz.


‹kinci çekilifli yapacak kifli de k›rm›z› bilye çekmek
istiyor. Bu kifli birinci çekiliflte çekileni (ç›kan) içine
atarak bir bilye çekerse k›rm›z› çekme flans›


         =        geri atmadan çekerse flans›        dir.


                <      oldu¤undan ç›kan k›rm›z› bilyeyi geri-


ye tekrar torbaya atarak bir bilye çekerse k›rm›z›
bilyeyi çekme flans› yükselecektir. Geri koyarak
çekme iflleminde iki çekilifl birbirinden ba¤›ms›zd›r.
Geri koymazsa iki olay ba¤›ml›d›r denir. Ba¤›ml› ve
ba¤›ms›z olaylar›n olma olas›l›klar›n› hesaplay›p
karfl›laflt›ral›m.


Bir torbada renkleri  d›fl›nda ayn› özelliklere sahip
5 beyaz, 4 siyah top bulunmakta olsun.


Torbadan toplar› iki farkl› flekilde çekece¤iz.
1. durum: Fulya birinci topu torbadan çektikten


sonra torbaya geri atarak ikinci topu çekecektir.
E¤er iki çekiliflte de beyaz top çekebilirse Fulya ka-
zanm›fl kabul edilecektir. Çekilen iki topun da beyaz
renkli top olma olas›l›¤›n› bulal›m.


A¤ac›n dallar›ndan yapraklar›na do¤ru görünü-
flüne benziyen a¤aç çizelgeyi olufltural›m.


ÜN‹TE 2 OLASILIK (Probalitiy)
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n!
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1. kutuyu ve sonra da onun içinden yanm›fl bir


ampulü çekme olas›l›¤›        .        =          dir.


Yanm›fl ampulü çekmek için birbirinden farkl› iki
yol oldu¤undan bu yollar›n olas›l›klar›n›n toplam›
istenen olas›l›kt›r.


P =        +       =                 =            d›r.


Do¤ru cevap: C


Sa¤lam ampulün çekilme olas›l›¤›:


        .        +         .         =         +


=                  =            olup


       +        =         = 1 e eflit oldu¤una dikkat


ediniz.


fiekildeki iki çark döndürüldü¤ünde oklar›n
önünde durdu¤u say›lar›n çarp›m›n›n tek say› olma
olas›l›¤›n› bulal›m. (Okun önünde iki bölgenin s›n›r›n›n
durmad›¤›n› varsayal›m.)


Olas› 3 x 2 = 6 sonuçtan yaln›z ikisinde
çarklarda oklar›n önünde duran say›lar›n
çarp›m›n›n tek say› oldu¤u görülüyor.


P =        =


Ortalama her 3 deneyin birinde istenen durum
gerçekleflecektir.


fiayet 2 kifli 2 çark› çevirip bu kurala göre sonuç
tek oldu¤unda biri, sonuç çift oldu¤unda da di¤eri


kazan›yorsa;          <       oldu¤undan bu kuralla oyna-


nan oyun adil olmayacakt›r. Çünkü çarp›m›n tek
oldu¤u sonuç say›s› 2 iken tek olmad›¤› (çift) oldu¤u
sonuç say›s› 4 dür.


Örne¤in 2 çark 9 kez dündürüldü¤ünde ortalama
tek sonuç 3, çift sonuç 6 kez olabilir. fians›n adil
olmas› için yar› yar›ya olmas› gerekirdi. Çünkü
kazanma flanslar› eflit de¤ildir.


    Bir kolide, renkleri d›fl›nda ayn› büyüklükte
k›rm›z›, beyaz ve sar› kalemler vard›r. Bu koliden
rastgele seçilen bir kalemin k›rm›z› renkte olma olas›l›¤›


     , k›rm›z› veya sar› renkte olma olas›l›¤›       ’dir.


Kolide 60 kalem oldu¤u bilindi¤ine göre beyaz
kalemlerin say›s› sar›lardan ne kadar azd›r?


A) 8 B) 28   C) 20 D) 16


Çözüm : 60.        = 12. 2 = 24 tane k›rm›z›


renkte kalem vard›r.  60 .       = 4.13 = 52 tane k›rm›z›


veya sar› kalem olmal›d›r. Bunlar›n 52 - 24 = 28 tanesi
sar› renktedir. 60 - 52 = 8 kalem de beyaz renktedir.
Beyaz kalemlerin say›s› (8), sar› renkteki kalemlerden
(28)        8 - 28 = -20 tane daha azd›r.


Do¤ru cevap: C
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2. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K
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1. çark 2. çark


1. çark
2
2
3
3
5
5


2. çark
7
8
7
8
7
8


Say›lar›n çarp›m›
14 tek de¤il
16 tek de¤il
21 tek
24 çift
35 tek
40 tek de¤il


2
6


1
3


2
6


4
6


1. fiekilde gösterilen çarklar 5 ve 3 bölgeye
ayr›lm›fl ve her bölgeye bir rakam yaz›lm›flt›r. Çarklar
h›zland›r›l›p b›rak›ld›¤›nda bir süre sonra duruyorlar.
Çarklar durduruldu¤unda sabit oklar›n gösterdi¤i
bölgedeki iki rakam toplan›yor. Toplam›n çift say›
olma olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


2.  Yüzlerinde 1’den 6’ya kadar 6 yüzü
numaraland›r›lm›fl iki zar, ayn› anda yuvarlan›yor.
Olas› durumlarla ilgili verilen olas›l›klardan biri yanl›flt›r.
Yanl›fl önerme hangi seçenektedir?


A) ‹ki yüzünden en az birinin 5 gelmesi olas›l›¤›


P (x , 5) =  


B) ‹ki yüzünün de eflit olmas› olas›l›¤›


P (x , x) =  


C) Üste gelen iki yüzünün toplam›n›n 6 olmas›


olas›l›¤›         d›r.  


D) Üste gelen iki yüzündeki rakamlar›n çarp›m›n›n


12 olmas› olas›l›¤›         dir.


3. Çarka ait her seçenekte
de¤iflik bir durumun olas›l›¤›
verilmifltir. Hangisi yanl›flt›r?
(Not: Çark›n s›n›r çizgisinde
durmad›¤›n› varsay›n›z.)


A) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›         dir.


B) Asal say›da çark›n durma olas›l›¤›n›n durmama


olas›l›¤›na oran›         dir. 


C) 13’ten küçük bir sayma say›s›nda çark›n durma
olas›l›¤› 1’dir. 


D) Çark›n 12 do¤al say›s›n›n bölenlerinden biri


önünde durma olas›l›¤›        dir.


4.  A torbas›nda ayn› büyüklükte 2 beyaz, 3 siyah
top vard›r. B torbas›nda ise 2 beyaz ve 1 siyah top
vard›r. Fulya A torbas›ndan bir top çekiyor ve bu
topu B torbas›na at›yor. Seçeneklerin birinde verilen
önerme yanl›flt›r. Yanl›fl olan hangisidir?


A) Fulya’n›n arka arkaya siyah top çekme olas›l›¤›
        dur.


B) Fulya’n›n arka arkaya birer beyaz top çekme


olas›l›¤›         dur.


C) Fulya’n›n 1.sinden beyaz, 2.sinden siyah top


çekme olas›l›¤›        dur.


D) Fulya’n›n 1.sinden siyah, 2.sinden beyaz top


çekme olas›l›¤›         dir.


5.  Bir torbada, renkleri d›fl›nda ayn› özelliklere
sahip yeflil, k›rm›z› ve sar› renkte toplar vard›r. Bu
torbadan rastgele çekilen bir topun k›rm›z› olma


olas›l›¤›       , yeflil renkte olma olas›l›¤›       dir. Tor-


bada 120 tane top oldu¤una göre, k›rm›z› toplar›n
say›s› sar›lardan kaç tane azd›r?


A) 1 B) 2 C) 17 D) 16


6.  Bir torbada 2 de¤iflik renkte ayn› büyüklükte
bilyeler vard›r. Mavi bilyelerin say›s›, torbadaki bil-


yelerin say›s›n›n      ‘sidir. Mavi d›fl›nda sar› bilyeler


torbada bulunmaktad›r. Torbaya geri at›lmamak üzere
art arda torbadan çekilen iki bilyenin de mavi olma


olas›l›¤›      ‘dür. Bu bilgiye göre torbada toplam kaç


bilye vard›r?
A) 14 B) 16 C) 26 D) 10
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7.  Ö¤rencilere promosyon olarak bir defter ile
bir kalem verilecektir. Defter ve kalem çeflitleri ile
say›lar› tabloda verilmifltir. Defterlerin her biri ay›rt-
edilemeyecek ayn› ambalaja konmufltur. Kalemlerin
her biri de d›flar›dan ay›rtedilemeyecek flekilde amba-
lajlanm›flt›r.


A: Kareli defter   4 adet
B: Çizgili defter   6 adet
C: Çizgisiz defter   8 adet
D: Kurflun kalem   9 adet
E: Tükenmez kalem   7 adet
F: Ucu de¤ifltirilebilen kalem   5 adet
G: K›rm›z› kurflun kalem 11 adet
A) Rastgele seçilen defterlerin çizgili ve kalemin


tükenmez kalem olmas› olas›l›¤›         d›r.


B) Rastgele al›nan defterlerden 1.sinin çizgisiz,
2.sinin kareli ve kalemlerden 1.seçilenin kurflun kalem
2.sininde ucu de¤ifltirilebilir kalem ç›kma olas›l›¤›


          tür.


C) Rastgele al›nan bir defterin kareli veya çizgili
kalemin k›rm›z› renkli kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


         dir.


D) Rastgele al›nan 1. kalemin tükenmez, 2.sinin
ucu de¤ifltirilebilir kalem 3.kurflun kalem ç›kma olas›l›¤›


   tür.


8.  Bir zar ile madeni para ayn› anda rastgele yu-
kar› at›ld›¤›nda zar›n 5, madeni paran›n ise yaz› yüzü
üste gelecek flekilde yere düflme olas›l›¤› kaçt›r?


A) B)   C) D)


9.  2 ile 15 aras›ndaki tam say›lar (2 ile 15 dahil)
al›narak efl büyüklükteki küçük kare fleklindeki karton
ka¤›tlara her biri yaz›l›yor. Sonra tam say›lar› yaz-
d›¤›m›z kartonlar bir torbaya konuluyor. Torbadan
rastgele bir say› yaz›l› karton ka¤›t çekti¤imizde
seçeneklerde verilen teorik olas›l›klardan hangisi
yanl›fl hesaplanm›flt›r?


A) Çekilen say›n›n asal ve 2 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         tür.


B) Çekilen say›n›n asal veya 2 ile bölünebilen bir


tam say› olma olas›l›¤›        dir.


C) Çekilen say›n›n 2 veya 3 ile bölünebilen bir


say› olma olas›l›¤›         dir.


D) 5’e bölünebilen bir say› olmama olas›l›¤›


tür.


10.  ‹ki zar ayn› anda at›ld›¤›nda her iki yüzde de
ayn› rakam (2, 2) gibi gelme olas›l›¤› hangisidir?


A) B)   C) D)


Aşağıdaki sorularıma cevaplarınız olumlu
mu?


1. Teorik Olasılığı bir örnekle açıklayabilir
ve hesaplayabilirim.


2. Deneysel Olasılığı bir örnekle açıklayabi-
lirim. Teorik olasılıkla ilişkisini açıklayabilirim.


3. Öznel Olasılığı bir örnekle açıklayabilirim.
(Örneğin Matematik Öğretmeninize göre SBS’de
20 Matematik Test  sorusunu doğru cevaplama
olasılığınız %85 gibi Rasyonel bir sayı olabilir
mi?


4. Bağımlı ve bağımsız olayları bir örnekle
açıklayabilirim.


5. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olası-
lıklarını bir örnek soru üzerinde hesaplayabilirim.


Hangisine cevabınız olumsuz ise başa dönüp
eksiğinizi gideriniz.


Engeller beni durduramaz, her bir engel
kararlılığımı daha da güçlendirir.


Leonardo da Vinci


SBS  adaylarına önerim Matematik temel-
lerini kuvvetlendirecek şekilde günlerini  verimli
geçirmeleridir. Matematik sorularının pratik çö-
züm yollarını da araştırınız. Kazananlardan biri
olmanız için bilinçli ısrarlı gayret göstermeniz
gerekir. Pes etmeyin düşünerek ders çalışırsanız
kazanacağınıza inanın. Test sınavlarını ciddiye
alıp çalışınız.


Öğretmeniniz Matematik Öğretmeni Kemal
Türkeli                         www.kemalturkeli.com
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Karekökleri tam say› olan 1, 4 , 9 , 16 , 81 gibi
do¤al say›lara tam kare say› (perfect square) ad›
verilir.


16 < 19 < 25                 <          <  


 4 <           < 5                    4,36 olup 4’ten bü-
yük, 5’ten küçük bir say› oldu¤unu tahmin edebiliriz.


-           < -           < -          oldu¤undan


- 5  < -         < - 4 ;  -            -4,36 say›s› -5’ten


büyük, -4’ten küçük bir irrasyonel say›d›r.


-4,4 < -         < -4,3 yazabiliriz.


Do¤al say›lar›n karesi flekilde çevrelerine çizilen
karelerin alan›na eflittir.


x2 = 25     Karesi 25 cm2 olan karenin bir kenar›n›n
uzunlu¤u 5 cm’dir. Karenin bir kenar uzunlu¤unun
pozitif bir gerçek say› olaca¤›na dikkat ediniz.


25 = (+5) . (+5) = (5)2 = (-5) . (-5) = (-5)2 olmas›na
ra¤men kenar› -5 cm olan kare çizilemeyece¤inden


yaln›z         = 5 al›n›r.


Alan› 121 m2 olan kare fleklindeki bir bahçenin
bir kenar uzunlu¤unun kaç metre olaca¤›n› bulal›m.


11 . 11 = 121 oldu¤undan
a . a = 121       a2 = 121       a =


a =            = 11 cm bulunur.
Tam kare olmayan 55 say›s›n›n karekökünü tah-


min etmek için strateji;


49 < 55 < 64              <         <


7 <         < 8


55 - 49 =  7, 64 - 55 = 9 farklar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
         say›s› 7’ye daha yak›n oldu¤undan 7,3 ondal›kl›
de¤eri yaklafl›k tahmin edilir.


55’i 7,3’ bölelim.


4,3 <          < 4,4
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1.                                                   iflleminin so-


nucu hangisidir?


A) 1 B)    5   C) 0,5 D) 2


2.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 1 B) 10-2   C) 1,1 D) 0,9


3.                              = a ise,  a’y› hesaplay›n›z.


A) 1 B) 2   C) 15 D) 30


4.   a =    2,  b =     7,  c =    3   oldu¤una göre


378 in a, b ve c cinsinden de¤eri hangi seçenek-
tedir?


A) abc B) 2abc   C) 3abc D) a    bc


5.                                    . a   iflleminde a yerine


seçeneklerden hangisi yaz›l›rsa, ifllem sonucu bir
tam say› olmaz?


A)    2 B)    10   C)    8 D)   18


6.   5    6,    6    4  ve 9    2 irrasyonel say›lar›n›n
do¤ru s›ral›n›fl› hangisidir?


A) 6    4 > 9    2 > 5    6


B) 9    2 > 6    4 > 5    6


C) 5    6 > 9    2 > 6    4


D) 9    2 > 5    6 > 6    4


7.     (-3)2  --    (-2)2  --  (-3)3 iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 28 B) 32   C) 22 D) -22


8.                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 4 B) 6   C) 8 D) 6,4


9.               = b,   a ve b pozitif birer tam say› ola-
cak flekilde a rakam›n›n alabilece¤i en küçük de¤er
kaçt›r? (a do¤al say›d›r.)


A) 27 B) 7   C) 2 D) 3


10.                               iflleminin sonucu kaçt›r?


A) 6 B) 20   C) 12 D) 18


11.  20                             = a iflleminin sonucu


olan a gerçek say›s› hangi seçenektedir?


A) 2    5 B)    3   C)    5 D) 2    3


12.     11 --      1 +    9   say›s› hangisine eflittir?


A) 1 B) 2   C) 3 D) 9


13.                                              .12 iflleminin


sonucu hangisidir?


A) 1 B) 2   C) 4 D)


14.  ? =                            iflleminin sonucu kaçt›r?


A) B) 


C) D)
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İlk çağlarda güçlü olan,
endüstri çağında zengin olan kazanırdı.


Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır.
A. Toffler
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13
15


2
5


13
15


Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Cıcero


Okuma h›z›n›z› elinizden geldi¤ince art›rmaya önem
verin. K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.com,
H›zl› Okuma, Bellek Gelifltirme, Düflünce Gücü)’den
s›navda ve s›nava haz›rl›k sürecinizde çok yararlana-
caksan›z .
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