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1.  Aşağıda verilen bardakların her birinin 

içine     tane küp şeker atılıyor.  

 

Bu durumda bardaklara atılan küp şeker 

miktarını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden 

hangisidir? 

                                             
 

 
 

 

2.  Ardışık iki doğal sayı arası 1 santimetre 

olan aşağıdaki  sayı doğrusuna aşağıda 

verilen dikdörtgenin  ardışık köşeleri 0 ve 8 

noktaları ile çakışacak biçimde şekil-1 deki 

gibi yerleştiriliyor. 

 

 

   

 

 

Daha sonra aynı dikdörtgen, köşelerinden biri 

bu sayı doğrusu üzerinde yer alan 3 noktası 

ile çakışacak  biçimde şekil-2 deki gibi 

yerleştiriliyor.  

 

 

 

Buna göre sayı doğrusu üzerinde yer alan   x 

noktasının dikdörtgene olan en kısa uzaklığını 

santimetre cinsinden veren cebirsel ifade 

aşağıdakilerden hangisidir? 

                                               

 

3. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden 

hangisinin sabit terimi  5’tir? 

                                             

 

4.   Aşağıdakilerden hangisi         

cebirsel ifadesinin katsayılarından biri 

değildir? 

                                         

 

5.  Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden 

hangisinin değişken sayısı 2’dir? 

                                                

 

6.   Aşağıdakilerden hangisinin terim sayısı 

diğerlerinden farklıdır? 

                                                 

 

7.   

 

 

 

 

Yukarıda verilen kırmızı renkli trafik levhasının 

her bir kenarı      , mavi renkli trafik 

levhasının her bir kenarı     ’dir. 

Buna göre her iki levhanın çevreleri toplamını 

santimetre cinsinden veren cebirsel ifade 

aşağıdakilerden hangisidir? 
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8.  Aşağıda kısa kenar uzunluğu 2 santimetre 

uzun kenar uzunluğu x santimetre olan 20 

tane özdeş dikdörtgen verilmiştir. 

 

 

 

 

Bu dikdörtgenlerin tamamı A noktasından B 

noktasına kadar  sırasıyla önce uzun kenarı, 

sonra kısa kenarı üzerine aralarında boşluk 

kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi 

yerleştirilmiştir. 

 

Buna göre A ile B noktası arasındaki mesafeyi 

santimetre cinsinden veren cebirsel ifade 

aşağıdakilerden hangisidir? 

                                    

                                    

 

9.  ‘Bir sayının 5 eksiğinin 4 katının yarısı’ 

cümlesinin cebirsel ifade olarak gösterimi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

   
    

 
                  

      

 
 

 

   
    

 
                  

      

 
 

 

 

 

 

 

10. Bir kenarı 20 santimetre olan kare 

şeklindeki  bir kartona aşağıda verilen işlemler 

sırasıyla uygulanıyor. 

 

 

Katlanmış kartondan şekil-4 te gösterilen 

kesikli çizgiler boyunca bir köşesi A ve her bir 

kenar uzunluğu x cm olan kare şeklinde bir 

parça kesiliyor.  

Buna göre A noktası ile B noktası arasındaki 

mesafeyi santimetre cinsinden gösteren 

cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

20 tane 
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11. 

Sözel İfade Cebirsel İfade 

Efe’nin bilyelerinin  3 katının 
2 fazlası. 
 
 

 

Ayşe’nin yaşının 2 eksiğinin 
6 katı. 
 

 

Cebimdeki paranın yarısının 
3 lira fazlası. 
 

 

Bir binanın yüksekliğinin 5 
katının 30 metre eksiğinin 
yarısı. 
 

 

 

 

Yukarıda sözel ifadeleri verilen cümlelerin 

cebirsel ifadeli gösterimleri karşılarına 

yazılacaktır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tabloya  

yazılması gereken cebirsel ifadelerden birisi 

olamaz? 

                          
   

 
      

     

 
 

 

12.  Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden 

hangisi     değeri için sonucu 10 yapar? 

                                            

                                       

 

13.   Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden 

hangisinin sonucu     için diğerlerine göre 

daha büyüktür? 

                                        

                                     

 

 

 

 

 

14 . 

  

 

 

 

Yukarıda verilen dikdörtgenin her bir kısa 

kenarı 5 santimetre arttırılıp, her bir uzun 

kenarı 3 santimetre azaltılarak  yeni bir 

dikdörtgen oluşturuluyor. 

Buna göre oluşan  bu dikdörtgenin alanını 

santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

                                                   

                                 

 

15.  

 

Öğrencilere matematiği sevdiren ‘ SORMA ‘ 

isimli macera  kitabı 200 sayfadır. 

Her gün          okuyan bir kişinin 10 gün 

sonra  okuması gereken sayfa sayısını 

gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden 

hangisidir? 

                                            

                                    

 
 

      

     

Cevap anahtarı @bay.xkare instagram 

hesabından ve ‘ ikskareydenemeleri’  isimli 

facebook sayfasından yayınlanacaktır. 
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SORMA KİTABINI YAZMA İHTİYACI NEDEN HİSSETTİM; 

Ezbere dayalı bir eğitim sisteminden yorum gücünü test eden bir sınav sistemine geçeli tam 4 

yıl oldu. Öğrencilerimiz onlarca soru bankası çözmesine rağmen hala LGS gibi beceri temelli 

sorulardan oluşan sınavlarda istenilen verime ulaşamadı. Öğrencileri ezberden kurtarıp 

düşünmeye teşvik eden SORMA isimli bu eser matematiksel problemlerin yeni sınav sistemine 

uygun çözüm yöntemlerini içermektedir. Bu eserin en önemli özelliği bilgiyi yaşanmış bir 

olaydan uyarlama yaparak macera dolu bir hikaye ile sunmasıdır. Bazı problemlerin 

çözümlerinin yapılması için boş kutucukları olan bu eser, okurken kalem kullanılması gereken 

nadir hikaye kitaplarından biridir. Mizah dili ile yazılmasına rağmen duygu yüklü bir hikayeye 

hazır olun. 

Kitabımızı online alışveriş sitelerinden(https://www.kitapmuptelasi.com.tr gibi ) sipariş 

edebilir veya toplu sipariş vermek için irtibata geçebilirsiniz.  

( Toplu siparişlerde uygun fiyat kolaylığı sağlanacaktır.) 

Yazarın instagram hesabı : @bay.xkare 
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