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Öğrencinin adı soyadı  :

Sınıfı ve Numarası        :

2. m=-2ve n=+3

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi pozitiftir? 

A)-m-n 

C) m·n

8) m- n

D) 1- m· n

3.
(-2)+(+7)-(-10) 

(-3) 

işleminin sonucu kaçtır? 

A)-6 8)-5 C)-4 D)-3 

1.

4. Bir soğutucuya konan su, içeride bulunduğu her

saatte 3°C soğuyor.

Soğutucuya konmadan önce +21°c sıcaklığı

olan suyun, soğutucuda bulunduğu 9 saat

sonunda sıcaklığı kaç derece selsiyus olur?

A)-7 B)-6 C)-5 D)+6

5. Aşağıdaki hangi işlemin sonucu pozitiftir?

A) (-3) · (+2) B) (4-9): (-5) C) 

(-1)·(-2)·(-3) D)-3 -(-7) · (-1)

1& Ankara'da ocak ayındaki ortalama 
sıcaklığının -3 katının 12 °c fazlası, 
nisan ayının ortalama sıcaklık değeri 
olan 18 °C'ye eşittir. 

Buna göre Ankara'nın ocak ayına ait 

ortalama sıcaklığı kaç °C'dir? 

A)-6 B)-4 C)-3 D)-2 

7.

8. (+18)-((-12): (-4)+ 1]·2

Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden

hangisidir?

A)6 8) 8 C) 10 D) 12 

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 42 
= 24 B) -25 

= -32

C)  (-2)4 
= 16 D)-2 4 

= 16 

10 (-3)a =-27 ve (-1)5 = b 

olduğuna göre ba aşağıdakilerden hangisidir? 

A)3 B) 1 C)-1 D)-3 

11. 1. Her tam sayı bir rasyonel sayı olarak yazıla
bilir.

il. Her rasyonel sayı bir doğal sayı olarak yazı
labilir.

111. Her rasyonel sayının bir ondalık açılımı var-
dır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) ı ve il B) 1 ve 111
C) il ve 111 D) 1, il ve 111

Yukarıdaki sayı doğrusu modelinde işaretlenmiş olan 

A ve B noktalarının arasına aşağıdaki rasyonel 

sayılardan hangisi gelebilir? 

A) -0,7 8)-0,9 C) - 1; D) -�

12.
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   Başarılar...

13.

sayı1arının küçükten15.  a = 75 , b = 112 1, c = 43
büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A. a<C<b
C. c<a<b

8. b<a<c
D. a<b<C

14 (1 2 4) (1 2 4
 )

. . ,I  . 2
 -3

 +5  - 2
 +3

 +5 ış  emının   sonu-

cu aşağıdakilerden hangisidir? 
1 1-22 
 B. -13

 A. C. O

16.

Tahtadaki işleminin sonucu nedir? 

D. -45

17.

(; - ; )- 1� işleminin sonucu 

kaçtır?

1 A) --
30 

C) 1--
 
 5

1 B)--
15 

-1D)-  
3 

18.

19. (s+ �)-(4+ �)
işleminin sonucu kaçtır?

A) �6 8) .!_
3

C)--1 
1-

D)-
6 3 

20. 1 _3._ + (-_3._} işleminin sonucu kaçtır?
3 7 

19 
A) 21

41 
C) 21

29 
B) 21 

49 
D) 

\ 21
__
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