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Sevgili Öğrenciler,

Eğitim hayatında derslerde ve sınavlarda başarılı olmanın formülü doğru kaynaklarla çalışmaktan 
geçmektedir.

Netfen Yayınları olarak kitaplarımızda çok farklı bir uygulamayla karşınıza çıktık. Elinizdeki kitap, 
eğitim dünyasına yeni bir heyecan getirmektedir. Talim Terbiye Kurulunun öğretim programına 
uygun bir şekilde hazırlanmış, MEB müfredatıyla birebir uyumlu olan Kademeli Testler öğrenciyi 
hem okul derslerine hem yazılılara hem de merkezî sınavlara hazırlamaktadır.

Kitaplarımız; sade tasarımı, görsellerle desteklenmiş zengin içeriği ile kazanımların ve konuların 
pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Elinizdeki kitap, dört aşamadan oluşmaktadır: Isındıran Testler, Alıştıran Testler, Kazandıran 
Testler ve Tarama Testleri.

Isındıran Testler:

Bu testlerde öğrencilerin soru çözme isteklerini geliştirmek ve test çözmeye yakınlık duymasını 
sağlamak hedeflenmiştir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testler öğrenciye soru çözme 
mutluluğunu yaşatarak motive edecektir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen, çoktan seçmeli 
sorulardan oluşan bu testin zorluk derecesi kolay seviyedir.

Alıştıran Testler:

Bu testlerde öğrencilere soru çözme becerisi kazandırmak ve bu becerileri kolayca yapabilecek 
duruma getirmek amaçlanmıştır. Bu testler sayesinde öğrencinin soru çözüm hızı artacak ve soru 
çözmek onlar için bir alışkanlık hâline gelecektir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testin zorluk 
derecesi orta düzeydedir.

Kazandıran Testler:

Bu testler öğrencileri zorlayan, uğraştıran diğer bir ifade ile sınav kazandıracak sorulardan 
oluşmaktadır. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşan, PISA-TIMSS-KANGURU tarzı sorular barındıran 
bu testler ile öğrenci yorum yeteneğini geliştirecektir. Aynı zamanda mantık, muhakeme ve akıl 
yürütme soruları içeren bu testler yapılacak olan sınavlarının provası olması amacıyla hazırlanmıştır.

Tarama Testleri:

Tarama testleri ünitelerdeki konuları kapsayan tekrar testleridir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
tarama testleri konuları pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Bu testlerimiz de yeni nesil soru tarzına 
ağırlık verilmiştir.

Bu kitaplarımız hem okulda hem de evde konuların öğrenilmesi ve kazanımların pekiştirilmesi için 
değerli bir eğitim kaynağıdır.

Kitaplarımızın derslerinizde ve sınavlara hazırlıkta en iyi yardımcınız olması dileğiyle…
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7. Sınıf7Matematik Soru Bankası

TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİBölüm 1
ISINDIRAN

Test

1. Aşağıdaki sayı doğrusunda iki tam sayı ile yapılan bir toplama işlemi gösterilmiştir.

������ � � ������������

Sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
CCC

A) (–8) + (–3) = –11 B) (–8) + (+3) = –5 C) (–8) + (+6) = –2 D) (–8) + (+4) = –4

2. Aşağıda bir toplama işlemi sayma pullarıyla 
modellenmiştir.
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Modellenen toplama işleminin matematik 
cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

AAA
A) (+2) + (–5) = –3

B) (–2) + (+5) = +3

C) (+2) + (–8) = –6

D) (–3) + (+5) = +2

4. 

 (–10) + (–8)

işleminin sonucu kaçtır?
AAA

A) –18 B) –2 C) 2 D) 18

3. Aynı işaretli tam sayıları toplarken; sayıların mut-
lak değerlerinin toplamı alınır, ortak işaret topla-
mın işareti olarak yazılır.

 (+19) + (+11)

işleminin sonucu kaçtır?
DDD

A) –30 B) –2 C) 22 D) 30

5. Zıt işaretli tam sayıları toplarken; mutlak değerle-
rinin farkı alınır, toplamın işareti mutlak değeri bü-
yük olan sayının işareti ile aynı olur.

 (–23) + (+14)

işleminin sonucu kaçtır?
BBB

A) –37 B) –9 C) 9 D) 37

6. 

(+41) + (–29)

işleminin sonucu kaçtır?
CCC

A) –22 B) –12 C) 12 D) 22



7. Sınıf8Matematik Soru Bankası

TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİBölüm 1
ISINDIRAN

Test

8. Tam sayılarda çıkarma işlemi yapılırken, çıkan 
sayının toplama işlemine göre tersi alınarak ilk 
sayı ile toplanır.

 (–27) – (–11)

işleminin sonucu kaçtır?
DDD

A) – 38 B) – 32 C) – 31 D) – 16

10. 

 (+ 5) – (– 10)

işleminin sonucu kaçtır?
AAA

A) 15 B) 10 C) – 5 D) – 15

9. 
  9 – (–23) 

 işleminin sonucu kaçtır?
BBB

A) 33 B) 32 C) – 15 D) – 14

7. Matematik Öğretmeni Serdal Bey tam sayılarla toplama işlemini anlattıktan sonra konunun pekişmesi için 
toplama tabloları hazırlamıştır. Serdal Bey'in hazırladığı toplama tablolarından biri aşağıda verilmiştir.

+ –11 +3 –5

+5

+11

–3 0

Buna göre, tabloyu doğru olarak dolduran bir öğrencinin doldurduğu tablo aşağıdakilerden hangisidir?
BBB

A) 
+ –11 +3 –5

+5 –6 8 0

+11 0 14 –6

–3 –8 0 –8

 B) 
+ –11 +3 –5

+5 –6 8 0

+11 0 14 6

–3 –14 0 –8

C) 
+ –11 +3 –5

+5 6 8 0

+11 0 14 6

–3 –14 0 –2

 D) 
+ –11 +3 –5

+5 –6 8 –10

+11 0 14 6

–3 –14 0 –8

11. 

(–6) – (–2) + (–3)

işleminin sonucu kaçtır?
CCC

A) –9 B) –8 C) –7 D) 7
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7. Sınıf9Matematik Soru Bankası

TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİBölüm 1
ALIŞTIRAN

Test

1. Aşağıda bir işlem şeması verilmiştir. Bu şemedaki işlemler yapılırken önce soldaki sayı sonra sağdaki sayı 
yazılacaktır.

�� ���

��� ��� ���

�

�

� �

�

Buna göre, işlemler tamamlanıp şema doldurulduğunda K yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılır?
BBB

A) 33 B) 31 C) –7 D) –8

Aşağıdaki tabloda, bazı illerin hava sıcaklığı verilmiş-
tir.

İller Sıcaklık değerleri

Diyarbakır +10 °C

Kırıkkale –3 °C

Uşak 0 °C

Rize +3 °C

2, 3, 4, 5 ve 6. soruları bu tabloya göre cevapla-
yınız.

2. Diyarbakır, Kırıkkale’den kaç derece sıcaktır?
CCC

A) 5 B) 8 C) 13 D) 14

3. Uşak, Rize’den kaç derece soğuktur?
AAA

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

4. En sıcak il ile en soğuk il arasındaki sıcaklık 
farkı aşağıdakilerden hangisidir?

DDD
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

5. En soğuk il, kaç derece ısınırsa Rize’deki sı-
caklık seviyesine çıkar?

DDD
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

6. En sıcak il, kaç derece soğursa 0 °C sıcaklığa 
gelir?

DDD
A) 3 B) 8 C) 9 D) 10



7. Sınıf10Matematik Soru Bankası

TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİBölüm 1
ALIŞTIRAN

Test

7. Halim, öğretmeninin tahtaya yazdığı;

 (– 8) – (–5)

işlemini sayı doğrusu üzerinde göstererek yapmak istiyor.

Buna göre, Halim aşağıdakilerden hangisini yaparsa yapmak istediği işlemi doğru yapmış olur?
CCC

�� � �����������������������������

�� � �����������������������������

� � ����������������������

� � ����������������������

��

��
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��

8.  

  9 + [(-8) + (-3)]

işleminin sonucu kaçtır?
CCC

A) 16 B) 0 C) -2 D) -4

11. 

A + (+6) = 0

olduğuna göre,  A  kaçtır?
BBB

A) –12 B) –6 C) 0 D) 6

10. x tam sayısı negatif,  y tam sayısı pozitiftir. 

|x| = 11  

|y| = 5  

olduğuna göre, x ile y sayıları arasındaki 
uzaklık kaç birimdir?

DDD
A) 6 B) 10 C) 13 D) 16

9. 

+17 sayısının toplama işlemine göre tersi A dır. 

-7 sayısının toplama işlemine göre tersi B dir.

Buna göre,  A - B  kaçtır?
AAA

A) -24 B) -10 C) 10 D) 24



7. Sınıf10Matematik Soru Bankası

TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİBölüm 1
ALIŞTIRAN

Test

7. Halim, öğretmeninin tahtaya yazdığı;

 (– 8) – (–5)

işlemini sayı doğrusu üzerinde göstererek yapmak istiyor.

Buna göre, Halim aşağıdakilerden hangisini yaparsa yapmak istediği işlemi doğru yapmış olur?
CCC

�� � �����������������������������

�� � �����������������������������

� � ����������������������

� � ����������������������

��

��

��

��

8.  

  9 + [(-8) + (-3)]

işleminin sonucu kaçtır?
CCC

A) 16 B) 0 C) -2 D) -4

11. 

A + (+6) = 0

olduğuna göre,  A  kaçtır?
BBB

A) –12 B) –6 C) 0 D) 6

10. x tam sayısı negatif,  y tam sayısı pozitiftir. 

|x| = 11  

|y| = 5  

olduğuna göre, x ile y sayıları arasındaki 
uzaklık kaç birimdir?

DDD
A) 6 B) 10 C) 13 D) 16

9. 

+17 sayısının toplama işlemine göre tersi A dır. 

-7 sayısının toplama işlemine göre tersi B dir.

Buna göre,  A - B  kaçtır?
AAA

A) -24 B) -10 C) 10 D) 24
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3. Sayı doğrusu üzerinde gösterilen bir K noktası 
hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• Sayı doğrusu üzerinde – 11 noktasına karşı-
lık gelmektedir.

• 3 birim sağında A tam sayısı vardır.

• 7 birim solunda B tam sayısı vardır.

Buna göre,  A + B toplamı kaçtır?
BBB

A) –28 B) –26 C) –22 D) 20

5. Derman;

 12 + 15 + (–12)

işlemini aşağıdaki gibi 4 adımda yapmıştır.

. ý : ( ) ( )

. ý : ( )

. ý :

. ý :

Ad m

Ad m

Ad m

Ad m

1 12 15 12 12 12 15

2 12 12 15

3 0 15

4 15

+ + - = + - +

= + - +

= +

=

6 @

Buna göre, Derman işlemi yaparken 2. 
adımda toplama işleminin hangi özelliğini 
kullanmıştır?

BBB
A) Değişme B) Birleşme

C) Ters eleman D) Etkisiz eleman

2. Osman 1800 TL lik borcunun 1200 TL lik kısmını 
ödemiştir.

Yukarıdaki ifadenin tam sayılarla gösterimi 
aşağıdakilerden hangisidir?

BBB
A) 1800 + 1200 

B) (-1800) + 1200

C) (-1800) + (-1200) 

D) 1800 - 1200

1. Cesur ve Karagöz isimli tazıların arasında kalan tavşanın bulunduğu konum aşağıdaki gibi sayı doğrusu üze-
rinde gösterilmiştir.

�

���

�

����� �������

Tavşanın  bulunduğu nokta –11 tam sayısına, Cesur ve Karagöz'ün bulundukları noktalar da sırası ile C ve K 
tam sayılarına karşılık gelmektedir. 

  •  Karagöz'ün bulunduğu noktanın tavşanın bulunduğu noktaya olan uzaklığı 10 birimdir.

  •  Cesur ile Karagöz arasındaki uzaklık 22 birimdir.

  •  İki tam sayı arasındaki uzaklık 1 birim olarak alınmaktadır.

Buna göre,  C + K  işleminin sonucu kaçtır?
AAA

A) –24 B) –22 C) –20 D) 24

4. –17'den büyük en küçük negatif tam sayının 
sıfıra olan uzaklığı, +7'ten küçük en büyük 
tam sayının sıfıra olan uzaklığından kaç faz-
ladır?

AAA
A) 10 B) 12 C) 16 D) 22
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7. Bir şirketin yılın ilk dört ayındaki kazanç durumu aşağıda sütun grafiği ile verilmiştir.

�����

�����

����

�����

����
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Buna göre, bu şirketin verilen 4 aydaki ortalama kazancı kaç TL’dir?
CCC

A) 10 000 B) 11 000 C) 12 500 D) 15 000

6. Bir gökdelende ofisi olan Doktor Erol Bey, sabah ofisine geldiğinde giriş katından asansöre binip A numaralı 
düğmeye basıp 4 kat aşağıda bulunan kuru temizlemeciye gidip bıraktığı önlüğünü almıştır. 

Kuru temizlemeciden çıkıp asansöre binen Doktor Erol Bey sırası ile aşağıdaki işleri yapmıştır.

• Asansörün B numaralı düğmesine basıp 32 kat yukarıda bulunan avukatının bürosuna uğramıştır.

• Avukatından çıktıktan sonra asansörün C numaralı düğmesine basıp 7 kat aşağıdaki muhasebecisinin 
bürosuna uğramıştır.

• Muhasebecisinden çıktıktan sonra asansörün D numaralı düğmesine basıp 17 kat yukarıdaki ofisine çık-
mıştır.

Buna göre, A + B + C + D  toplamı kaçtır?
BBB

A) 82 B) 83 C) 85 D) 91
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6. Bir gökdelende ofisi olan Doktor Erol Bey, sabah ofisine geldiğinde giriş katından asansöre binip A numaralı 
düğmeye basıp 4 kat aşağıda bulunan kuru temizlemeciye gidip bıraktığı önlüğünü almıştır. 

Kuru temizlemeciden çıkıp asansöre binen Doktor Erol Bey sırası ile aşağıdaki işleri yapmıştır.

• Asansörün B numaralı düğmesine basıp 32 kat yukarıda bulunan avukatının bürosuna uğramıştır.

• Avukatından çıktıktan sonra asansörün C numaralı düğmesine basıp 7 kat aşağıdaki muhasebecisinin 
bürosuna uğramıştır.

• Muhasebecisinden çıktıktan sonra asansörün D numaralı düğmesine basıp 17 kat yukarıdaki ofisine çık-
mıştır.

Buna göre, A + B + C + D  toplamı kaçtır?
BBB

A) 82 B) 83 C) 85 D) 91

1. İşaretleri aynı olan iki tam sayının çarpımı pozitif, 
işaretleri zıt iki tam sayının çarpımı ise negatif bir 
tam sayıdır.

 	 (–3)	∙	(–8)

işleminin sonucu kaçtır?
DDD

A)	–24	 B)	–11	 C)	11	 D)	24

5. 

							3	×	(−18)	=	................

  (−2)	×	(−10)	=	................

        (−4)	×	6	 =	................

													6	×	7	 =	................

Aşağıdaki sayılardan hangisi yukarıdaki nok-
talı yerlerden herhangi birine gelemez?

DDD
A)	42	 B)	20	 C)	–24	 D)	–56

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
DDD

A)	 K	×	5	=	–35	ise	K	=	7	dir.

B)	 L	×	(–6)	=	–48	ise	L	=	–8	dir.

C)	 M	×	7	=	63	ise	M	=	–9	dur.

D)	 N	×	8	=	–80	ise	N	=	–10	dur.

3. Aşağıda verilmiş olan işlemlerden hangisi 
yanlıştır?

BBB_
A)	 –	6	×	8	=	–	48	 B)	 –3	×	(–	6)	=	–	18

C)	 5	×	(–	9)	=	–	45	 D)	 (–2)	×	(–	7)	=	14

2. 

 (–2)	×	(–5)	×	(–12)

işleminin sonucu kaçtır?
CCC

A)	 240	 B)	 120

C)	 –120	 D)	 –240

4. İşaretleri aynı olan iki tam sayının çarpımı pozitif, 
işaretleri zıt iki tam sayının çarpımı ise negatif bir 
tam sayıdır.

Sayı doğrusunda –4 ile 4 arasındaki sıfırdan 
farklı tam sayıların çarpımı kaçtır?

AAA
A)	–36	 B)	–4	 C)	0	 D)	36

6. Bir işlemde çıkarma ve çarpma işlemleri bir arada 
verilmişse önce çarpma işlemi yapılır. 

 	 –15	–	(–3)	⋅	(–5)

işleminin sonucu kaçtır?
AAA

A)	–30	 B)	0	 C)	15	 D)	30

7. 
 	 (–8)	⋅	(–1)	–	|–12|

işleminin sonucu kaçtır?
BBB

A)	–8	 B)	–4	 C)	4	 D)	8
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14. 
 	 x	<	0	<	y	<	z

olduğuna göre, aşağıdaki işlemlerden hangi-
sinin sonucu pozitiftir?

BBB_0407010103_3
A)	 4	∙	x	 B)	 −x ∙	z

C)	 −7	∙	y	 D)	 x	∙	y	∙	z

9. Matematik	Öğretmeni	Özgür	Bey,	öğrencilerine	akıllı	 tahtada	gösterdiği	aşağıdaki	 ifadeleri	doğru(D)	veya	
yanlış(Y)	olarak	işaretlemelerini	söylemiştir.

(.....)	Negatif	iki	tam	sayının	çarpımı	yine	negatif	bir	tam	sayıdır.

(.....)		Pozitif	tam	sayıların	0	ile	çarpımının	sonucu	yine	pozitif	bir	sayıdır.

(.....)		Pozitif	bir	tam	sayı	–1	ile	çarpıldığında	o	tam	sayının	toplama	işlemine	göre	tersi	elde	edilir.

(.....)		Zıt	işaretli	iki	tam	sayının	çarpımında	sayıların	yerleri	değişirse	işlemin	sonucunun	işareti	de	değişir.

(.....)		Üç	tane	negatif	tam	sayının	çarpımının	sonucu	olan	tam	sayı	negatiftir.

Buna göre, tüm ifadeleri doğru olarak ceyaplayan bir öğrenci, ifadelerin başına yukarıdan aşağıya 
doğru sırası ile aşağıdakilerden hangisini yazmıştır.

CCC
A)	D,		Y,		D,		Y,		D	 B)	Y,		D,		D,		Y,		D	 C)	Y,		Y,		D,		Y,		D	 D)	Y,		Y,		D,		D,		D

12. Aşağıdakilerden hangisinde  ...  yerine  <  gel-
melidir?

CCC_0407010103_2
A)	 (–100)	⋅	(–125)		...		0

B)	 (–170)	⋅	0		...		0

C)	 (–145)	⋅	(+7)		...		0

D)	 (–19)	⋅	(–48)		...		19	⋅	(–48)

10. 
 	 –5,			–2,			3,			4

sayılarından farklı iki tanesinin çarpımı aşağı-
dakilerden hangisi olamaz?

DDD_0407010103_2
A)	–20	 B)	–8	 C)	10	 D)	15

11. 

Yukarıda verilen sayılardan birbirinden farklı 
iki sayı seçilip çarpılırsa çarpım en az kaç 
olabilir?

BBB_0407010103_3
A)	–90	 B)	–50	 C)	–40	 D)	0

13. 
 	 (+12)	⋅	(–1)	<	A

olduğuna göre,  A  sayısı aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

AAA_0407010103_2
A)	–13	 B)	–11	 C)	–1	 D)	0
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4. 
  (–x)	⋅	|–x|

ifadesinin  x = 3  için değeri kaçtır?
AAA

A)	–9	 B)	–3	 C)	3	 D)	9

2. a,		b		birer	tam	sayıdır.

				4	 <	a	<	6	

		–	7	<	b	<	–	5

olduğuna göre,  a ⋅ b  kaçtır? 
AAA

A)	–30	 B)	–20	 C)	20	 D)	30

1. Aşağıda	verilen	torbalardan	birinde	4	mavi	diğerinde	4	kırmızı	top	vardır.	Bu	topların	üzerelerinde	farklı	tam	
sayılar	yazmaktadır.

�� �

�� �

���

�� ���

►	 Ayhan	ve	Özge	iki	torbadan	rastgele	birer	tane	top	alıp	bu	topların	üzerindeki	tam	sayıları	çarpacaktır.

►	 Torbalardan	alınan	toplar	tekrar	torbaya	atılmayacaktır.

►	 İlk	çekilişi	yapan	Ayhan	çektiği	toplar	üzerindeki	tam	sayıları	çarptıktan	sonra	"Bu	işlemde	elde	edilebile-
cek	en	büyük	tam	sayıyı	buldum."	demiştir.

Buna göre, Ayhan'dan sonra işlem yapan Özge'nin çektiği topların üzerinde yazan sayıların çarpımı 
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

CCC
A)	–15	 B)	–12	 C)	20	 D)	30

3.  
 	 a	=	–1

	 b	=	–4

olduğuna göre,  (a – 1) ∙ (b + 4)  işleminin so-
nucu kaçtır?

CCC
A)	–24	 B)	–12	 C)	0	 D)	2

5. 
 	 10	⋅	[(–11)	+	(–9)]

işleminin sonucu, aşağıdaki işlemlerden han-
gisinin sonucu ile aynıdır?

DDD
A)	 10	⋅	11	+	10	⋅	(–9)

B)	 10	⋅	(–11)	+	(–10)	⋅	(–9)

C)	 10	⋅	(–11)	+	(–11)	⋅	(–9)

D)	 10	⋅	(–11)	+	10	⋅	(–9)
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6. 

	 a	×	b	+	c

işleminin	sayı	doğrusunda	gösterimi	aşağıdaki	gibidir.

� � ����������������������

Buna göre; a, b ve c yerine yazılacak olan tam sayılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
CCC

a b c

A) –4 +2 +11

B) –4 –2 +11

C) 4 –2 +11

D) –1 +8 +3

9. 
  A $	B	=	–12

 A $	C	=	15'tir.

Buna göre, 

 A $	(B	–	C)

işleminin sonucu kaçtır?
AAA

A)	-27	 B)	-3	 C)	3	 D)	27

8.  

 (-25)	$ [(-11)	+	6]	=	........................

eşitliğinde noktalı yere aşağıdakilerden han-
gisi yazılabilir?

AAA_0407010103_2
A)	 [(-25)	$ (-11)]	+ [(-25)	$	6]

B)	 (-275)	+ (-150)

C)	 [(-25)	$ (-11)]	- [(-25)	$	6]

D)	 (-275)	+	150

7. 

	 17	×	(–19)

işlemi aşağıdakilerden hangisi gibi yapılabi-
lir?

AAA
A)	 [17	× (-20)] +	(17	×	1)

B)	 [17	× (+20)]	–	(17	×	1)

C)	 [17	× (-20)] + [17	× (-1)]

D)	 [17	× (-20)] - [(–17)	× (-1)]

10. a	ile	b	birer	tam	sayıdır.

a	⋅	b	=	16

olduğuna göre,  a + b  toplamının alabileceği 
en küçük değer kaçtır?

AAA_0407010105_3
A)	–17	 B)	–16	 C)	–10	 D)	–8
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1. Aşağıdaki	çarpma	tablosunda	verilen	harfler	birer	tam	sayıyı	göstermektedir.

× R –10 S

–3 –21

P 28 M N

+8 K –80 –40

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
DDD

A)	 Tablodaki	harfler	küçükten	büyüğe	sıralandığında	en	sağda	K	olur.

B)	 M	sayısı	N	sayısının	2	katıdır.

C)	 Tablodaki	harflerden	ikisi	seçilip	çarpıldığında	elde	edilebilecek	en	küçük	tam	sayı	–	2240'tır.

D)	 K	+	M	+N	toplamı	4'tür.

2. 
 	 [(–10)	#	(–5)]	#	(–6)	= q #	(–30	)

eşitliğinin sağlanması için  q  yerine kaç 
yazılmalıdır?

DDD
A)	–10	 B)	–6	 C)	6	 D)	10

3. 
 	 (–18)	#	326

işlemini	 yapan	 Saffet,	 yaptığı	 işlemleri	 kontrol	
ederken	bir	yerde	hata	yaptığını	ve	işlemin	so-
nucunu	normal	sonuçtan	360	 fazla	bulduğunu	
görmüştür.

Buna göre, Saffet aşağıdaki hatalardan han-
gisini yapmış olabilir?

BBB
A)	 İkinci	çarpanın	onlar	basamağındaki	rakamı	
2	fazla	almıştır.

B)	 İkinci	çarpanın	onlar	basamağındaki	rakamı	
2	eksik	almıştır.

C)	 –18	sayısını	–15	olarak	almıştır.

D)	 İkinci	çarpanın	birler	basamağındaki	rakamı	
0	almıştır.

4. Problem:

 	 (–8)	⋅	37

işleminin	sonucu	kaçtır?

Çözüm:

																		37	 =	40	–	3

	(–8)	⋅	[40	-	3]	=	(–8)	⋅	40	-	[(–8)	⋅	(–3)]

 =	(–320)	+	(–24)

 =	–320	–	24

 =	–296

Yukarıdaki problemin çözümünde tam sayı-
larla çarpma işleminin hangi özelliği kulla-
nılmıştır?

DDD_0407010103_2
A)	 Çarpma	işleminin	etkisiz	eleman	özelliği

B)	 Çarpma	işleminin	birleşme	özelliği

C)	 Çarpma	işleminin	değişme	özelliği

D)	 Çarpma	işleminin	çıkarma	işlemi	üzerine	da-
ğılma	özelliği
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5. Matematik	Öğretmeni	Eren	Bey	aşağıdaki	gibi	bir	düzenek	hazırlamıştır.

���������

�

��

Eren	Bey	bu	düzeneğin	çalışma	sistemini	aşağıdaki	gibi	açıklamıştır.

	 Başlangıç	bölümüne	atılan	sayı	A	çarkına	geldiğinde	–3	ile	çarpılacaktır.

	 A	çarkından	çıkıp	B	çarkına	gelen	sayıya	–	5	eklenecektir.

	 B	çarkından	çıkıp	C	çarkına	gelen	sayı	–1	ile	çarpılacaktır.

	 C	çarkından	çıkan	sayı	başlangıç	bölümüne	gelecek	ve	aynı	işlemler	sırası	ile	yapılacaktır.

Buna göre; başlangıç bölümüne – 6 atılırsa, sistem iki kez döndüğünde başlangıç bölümüne gelen 
sayı kaç olur?

AAA
A)	–34	 B)	–32	 C)	32	 D)	34

6. Berk,	-71	ve	117	sayılarını	topladıktan	sonra	bulduğu	sonucu	-15	ile	çarpıyor.

Metin,	-71	ve	117	sayılarını	ayrı	ayrı	-15	ile	çarpıyor	ve	bulduğu	sonuçları	topluyor.

Buna göre, Berk ve Metin’in en son buldukları sonuçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
BBB_0407010103_1

A)	 Berk'in	bulduğu	sonuç,	Metin'in	bulduğu	sonuçtan	büyüktür.

B)	 Berk'in		bulduğu	sonuç,	Metin'in	bulduğu	sonuca	eşittir.

C)	 Berk'in		bulduğu	sonuç,	Metin'in	bulduğu	sonuçtan	küçüktür.

D)	 Berk'in	bulduğu	sonuç,	Metin'in	bulduğu	sonuçtan	farklıdır.

7. A,	B	ve	C	tam	sayıları	ile	ilgili	aşağıdaki	bilgiler	verilmiştir.

	 A	sayısının	4	katının	3	eksiği	–	19'dur.

	 B	sayısının	–1	katı		–	12'dir.

	 C	sayısı	–5	ile	çarpıldığında	üç	basamaklı	en	büyük	negatif	tam	sayı	elde	edilmektedir.

Buna görte, A, B ve C sayıları ile ilgili aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 
CCC

A)	A	+	B	=	8	 B)	A	×	C	=	–	80	 C)	B	–	C	=	8	 D)	A	+	B	+	C	=	28
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5. Matematik	Öğretmeni	Eren	Bey	aşağıdaki	gibi	bir	düzenek	hazırlamıştır.

���������

�

��

Eren	Bey	bu	düzeneğin	çalışma	sistemini	aşağıdaki	gibi	açıklamıştır.

	 Başlangıç	bölümüne	atılan	sayı	A	çarkına	geldiğinde	–3	ile	çarpılacaktır.

	 A	çarkından	çıkıp	B	çarkına	gelen	sayıya	–	5	eklenecektir.

	 B	çarkından	çıkıp	C	çarkına	gelen	sayı	–1	ile	çarpılacaktır.

	 C	çarkından	çıkan	sayı	başlangıç	bölümüne	gelecek	ve	aynı	işlemler	sırası	ile	yapılacaktır.

Buna göre; başlangıç bölümüne – 6 atılırsa, sistem iki kez döndüğünde başlangıç bölümüne gelen 
sayı kaç olur?

AAA
A)	–34	 B)	–32	 C)	32	 D)	34

6. Berk,	-71	ve	117	sayılarını	topladıktan	sonra	bulduğu	sonucu	-15	ile	çarpıyor.

Metin,	-71	ve	117	sayılarını	ayrı	ayrı	-15	ile	çarpıyor	ve	bulduğu	sonuçları	topluyor.

Buna göre, Berk ve Metin’in en son buldukları sonuçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
BBB_0407010103_1

A)	 Berk'in	bulduğu	sonuç,	Metin'in	bulduğu	sonuçtan	büyüktür.

B)	 Berk'in		bulduğu	sonuç,	Metin'in	bulduğu	sonuca	eşittir.

C)	 Berk'in		bulduğu	sonuç,	Metin'in	bulduğu	sonuçtan	küçüktür.

D)	 Berk'in	bulduğu	sonuç,	Metin'in	bulduğu	sonuçtan	farklıdır.

7. A,	B	ve	C	tam	sayıları	ile	ilgili	aşağıdaki	bilgiler	verilmiştir.

	 A	sayısının	4	katının	3	eksiği	–	19'dur.

	 B	sayısının	–1	katı		–	12'dir.

	 C	sayısı	–5	ile	çarpıldığında	üç	basamaklı	en	büyük	negatif	tam	sayı	elde	edilmektedir.

Buna görte, A, B ve C sayıları ile ilgili aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 
CCC

A)	A	+	B	=	8	 B)	A	×	C	=	–	80	 C)	B	–	C	=	8	 D)	A	+	B	+	C	=	28
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7. 

      48 ÷ a = – 8

     (– a) × 2 = b 

olduğuna göre,  a + b  işleminin sonucu 
aşağıdakilerden hangisine eşittir?

BBB_0407010104_3
A) - b B) – a C) a D) b

6. İki tam sayının çarpımı –6’dır.

Bu iki tam sayının birbirine bölümünün bir-
birinden farklı kaç tam sayı değeri vardır?

AAA_0407010105_2
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. 

(-32) ÷ a = 8

Yukarıda verilen eşitlikte a yerine gelmesi 
gereken sayı kaçtır?

CCC_0407010104_2
A) 8 B) 4

C) -4 D) –8

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
BBB_0407010103_3

A) K ÷ 3 = –16 ise K = 48 dir.

B) L ÷ (–4) = 3 ise L = –12 dir.

C) M ÷ 5 = 7 ise M = –35 dir.

D) N ÷ 6 = –10 ise N = 60 dır.

8. 

  
3 5

5 3

–

– –

-

+

işleminin sonucu kaçtır?
AAA_0407010104_2

A) –4 B) –1 C) 1 D) 4

1. Aynı işaretli iki tam sayının bölümü pozitif bir sa-
yıdır.

  (–108) ' (–3)

işleminin sonucu kaçtır?
AAA_0407010104_1

A) 36 B) 34 C) –34 D) –36

2. Zıt işaretli iki tam sayının bölümü negatif bir sayı-
dır.

  24 ' (–1)

işleminin sonucu kaçtır?
BBB_0407010104_1

A) -25 B) -24 C) 12 D) 24

3. Zıt işaretli iki tam sayının bölümü negatif bir sayı-
dır.

  (–48) ' (+6)

işleminin sonucu kaçtır?
DDD

A) 8 B) 6 C) –6 D) –8
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12. a = –4 ve b = 8'dir.

Buna göre;

 
a b
a b$

+

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
CCC_0407010104_2

A) –a B) a C) –b D) b

11. a, b ve c  birer tam sayıdır.

a

b

c
b
a

2
0

4
0

>

>

-

=

olduğuna göre a, b ve c’nin işaretleri aşağı-
dakilerden hangisinde sırasıyla doğru veril-
miştir?

CCC_0407010104_2
A) (+, +, +) B) (+, –, –)

C) (–, +, –) D) (–, –, +)

9. Aşağıda verilen işlem ağacında bölme işlemi yapılırken, soldaki sayının sağdaki sayıya bölüneceğine dikkat 
ediniz.

�

��

���

��

�

��

��

Bu işlem ağacına göre, A ve B yerine yazılacak olan sayıların toplamı kaç olur?
CCC

A) –18 B) –15 C) –12 D) –9

10. 
  A = – 4 – 6

B = 30 ÷ A 

olduğuna göre,  B  kaçtır?
AAA_0407010104_2

A) –3 B) –1 C) 1 D) 3

13. Aşağıda dört tane tam sayı verilmiştir.

Bu sayılardan; en büyük olanla en küçük ola-
nının toplamının, diğer ikisinin toplamına bö-
lümü kaçtır?

AAA
A) –6 B) –2 C) 2 D) 6
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12. a = –4 ve b = 8'dir.

Buna göre;

 
a b
a b$

+

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
CCC_0407010104_2

A) –a B) a C) –b D) b

11. a, b ve c  birer tam sayıdır.

a

b

c
b
a

2
0

4
0

>

>

-

=

olduğuna göre a, b ve c’nin işaretleri aşağı-
dakilerden hangisinde sırasıyla doğru veril-
miştir?

CCC_0407010104_2
A) (+, +, +) B) (+, –, –)

C) (–, +, –) D) (–, –, +)

9. Aşağıda verilen işlem ağacında bölme işlemi yapılırken, soldaki sayının sağdaki sayıya bölüneceğine dikkat 
ediniz.
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Bu işlem ağacına göre, A ve B yerine yazılacak olan sayıların toplamı kaç olur?
CCC

A) –18 B) –15 C) –12 D) –9

10. 
  A = – 4 – 6

B = 30 ÷ A 

olduğuna göre,  B  kaçtır?
AAA_0407010104_2

A) –3 B) –1 C) 1 D) 3

13. Aşağıda dört tane tam sayı verilmiştir.

Bu sayılardan; en büyük olanla en küçük ola-
nının toplamının, diğer ikisinin toplamına bö-
lümü kaçtır?

AAA
A) –6 B) –2 C) 2 D) 6
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3. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en 
büyüktür?

BBB
A) (16 ÷ 4) ÷ 2 B) 16 ÷ (4 ÷ 2)

C) [(–16) ÷ 8)] ÷ 2 D) 16 ÷ [(–8) ÷ 2)]

1. Aşağıdaki tabloda en soldaki sütunda bulunan sayılar en üstteki satırda bulunan sayılara bölünerek, bölüm 
iki sayının kesiştiği kutunun içine yazılacaktır.

÷ +30 –5 –15 +6

–120

+90 –6

–150

+240

Örneğin (+90) ÷ (–15) = – 6

İşlemler yapıldıktan sonra tablodaki negatif sonuçların bulunduğu kutular kırmızıya boyanacaktır.

Buna göre, sonuçların yazılı olduğu bölümün görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
AAA

A) B) C) D)

5. Aşağıdaki hangi işlemin sonucu sıfıra eşittir?
BBB

A) 15 ÷ 0 B) 0 ÷ 15

C) (–1) ÷ 1 D) (–16) ÷ (–16)

4. 1’den 6’ya kadar olan sayıların her biri aşağıdaki 
şekildeki dairelere oklarla belirtilen işlemlerin so-
nuçları doğru olacak şekilde yerleştirilecektir.

��

�� ��

��

�

Buna göre, soru işareti (?) yerine hangi sayı 
yazılmalıdır?

CCC
A) 1 B) 2 C) 3 D) 6

2. Matematik Öğretmeni Hatice Hanım tahtaya kal-
dırdığı iki öğrenciden biri olan Yeşim'e (-24) sa-
yısını, -8, -6, 4, 12 sayılarına bölmesini, Hilal'e 
de Yeşim'in bulduğu sonuçları çarpmasını söy-
lemiştir.

Yeşim ve Hilal tüm işlemleri doğru yaptığına 
göre, Hial'in bulduğu sonuç kaçtır?

DDD
A) -144 B) -72 C) 72 D) 144

7. Sınıf21Matematik Soru Bankası

TAM SAYILARLA BÖLME İŞLEMİBölüm 3
ALIŞTIRAN

Test



6. Aşağıdaki sayı doğrusunda noktalar eşit aralıklarla dizilmiş ve birer tam sayıya karşılık gelmektedirler.

��� ��

�� � ��

Bu noktalarla ilgili;

I. A noktası – 4 sayısına karşılık gelmektedir.

II. B ÷ C işleminin sonucu negatiftir.

III. D ÷ B işleminin sonucu bir tam sayıdır.

IV. (E ÷ A) + (D ÷ C) işleminin sonucu –5'tir.

öncülleri veriliyor.

Buna göre, bu öncüllerden hangileri doğrudur?
CCC

A) I ve II B) I, II ve IV C) I ve IV D) II, III ve IV

7. Bir dondurucuya konulan ürünlerin sıcaklığı her 
saat 3°C azalmaktadır. Bu dondurucuya saat 
07.00'de sıcaklılığı 12°C olan bir miktar et konul-
muştur.

Belli bir süre sonra dondurucudan çıkarılan etin 
sıcaklığının –21°C olduğu görülmüştür.

Buna göre, et dondurucudan saat kaçta çı-
karılmıştır?

BBB
A) 17.00 B) 18.00

C) 19.00 D) 20.00

9. 
  56 ÷ M 

işleminin sonucunun negatif bir tam sayıya eşit 
olması istenmektedir.

Buna göre, M yerine yazılacak olan tam sayı-
ların tamamı aşağıdakilerden hangisinde ve-
rilmiştir?

AAA
A) –1,  –2,  –4,  –7,  –8,  –14,  –28,  –56

B) –1,  –2,  –4, –8,  –28,  –56

C) –2,  –4,  –7,  –8,  –14,  –28,  –56

D) –1,  –2,  –4,  –7,  –8,  –14,  –28

10. Aşağıdaki tablo sütundaki sayılar satırdaki sayı-
lara bölünerek oluşturulacaktır. (Örneğin –96 sa-
yısının –24’e bölümü 4'tür.)

' 6 –8 –24

–96 a b 4

–24 c d 1

Buna göre,

 (a ÷ c) – (b ÷ d)

işleminin sonucu kaçtır?
CCC

A) – 4 B) – 2 C) 0 D) 4

8. Sayı doğrusunda –7 ile 1 arası, noktalarla eş par-
çalara ayrılmıştır.

 ��

� �

�

��

A, B, C ve D bulundukları noktalara karşılık 
gelen tam sayılar olduğuna göre, aşağıdaki-
lerden hangisinin değeri pozitif tam sayıdır?

DDD
A) D ÷ A B) B – C

C) A + D D) B ∙ D
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6. Aşağıdaki sayı doğrusunda noktalar eşit aralıklarla dizilmiş ve birer tam sayıya karşılık gelmektedirler.
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Bu noktalarla ilgili;

I. A noktası – 4 sayısına karşılık gelmektedir.

II. B ÷ C işleminin sonucu negatiftir.

III. D ÷ B işleminin sonucu bir tam sayıdır.

IV. (E ÷ A) + (D ÷ C) işleminin sonucu –5'tir.

öncülleri veriliyor.

Buna göre, bu öncüllerden hangileri doğrudur?
CCC

A) I ve II B) I, II ve IV C) I ve IV D) II, III ve IV

7. Bir dondurucuya konulan ürünlerin sıcaklığı her 
saat 3°C azalmaktadır. Bu dondurucuya saat 
07.00'de sıcaklılığı 12°C olan bir miktar et konul-
muştur.

Belli bir süre sonra dondurucudan çıkarılan etin 
sıcaklığının –21°C olduğu görülmüştür.

Buna göre, et dondurucudan saat kaçta çı-
karılmıştır?

BBB
A) 17.00 B) 18.00

C) 19.00 D) 20.00

9. 
  56 ÷ M 

işleminin sonucunun negatif bir tam sayıya eşit 
olması istenmektedir.

Buna göre, M yerine yazılacak olan tam sayı-
ların tamamı aşağıdakilerden hangisinde ve-
rilmiştir?

AAA
A) –1,  –2,  –4,  –7,  –8,  –14,  –28,  –56

B) –1,  –2,  –4, –8,  –28,  –56

C) –2,  –4,  –7,  –8,  –14,  –28,  –56

D) –1,  –2,  –4,  –7,  –8,  –14,  –28

10. Aşağıdaki tablo sütundaki sayılar satırdaki sayı-
lara bölünerek oluşturulacaktır. (Örneğin –96 sa-
yısının –24’e bölümü 4'tür.)

' 6 –8 –24

–96 a b 4

–24 c d 1

Buna göre,

 (a ÷ c) – (b ÷ d)

işleminin sonucu kaçtır?
CCC

A) – 4 B) – 2 C) 0 D) 4

8. Sayı doğrusunda –7 ile 1 arası, noktalarla eş par-
çalara ayrılmıştır.
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A, B, C ve D bulundukları noktalara karşılık 
gelen tam sayılar olduğuna göre, aşağıdaki-
lerden hangisinin değeri pozitif tam sayıdır?

DDD
A) D ÷ A B) B – C

C) A + D D) B ∙ D
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1. Deniz seviyesinin altında bulunan derinlikler negatif sayılarla ifade edilmektedir. 

Örneğin deniz seviyesinin 27 m altı – 27 m ile ifade edilir.

Bir denizaltı deniz yüzeyinde hareket ederken (I. durum) dalmaya başlamış ve 12 dakika sonra konumunu 
– 96 m (II. durum) olarak belirlemiştir.

Deniz seviyesi

I. Durum: Deniz Seviyesi

II. Durum: –96 m

Bu denizaltı her dakika eşit miktarlarda derine inmekte veya yüzeye çıkmaktadır.

Buna göre, bu denizaltı indiği bu derinlikten 2 dakika yüzeye doğru yaklaşırsa bulunduğu konum aşa-
ğıdakilerden hangisi olur?

DDD
A) –68 m B) –72 m C) –76 m D) – 80 m

2. 

  180 ÷ k = –15 ve

  ( –4) × k = m'dir.

Buna göre,

 720 ÷ (–m)

işleminin sonucu kaçtır?
AAA

A) – 15 B) – 5 C) 5 D) 15

4. İki tam sayı hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiş-
tir.

• Toplamları –72'dir.

• Küçük sayının büyük sayıya bölümü –10'dur.

Buna göre, bu iki tam sayı sayı doğrusu üze-
rine yerleştirildiğinde aralarındaki uzaklık kaç 
birim olur?

BBB
A) 80 B) 88 C) 90 D) 92

5. 

 |a| ÷ |b| = 6,

        a ÷ b = –6,

      |a| ∙ b = –96'dır.

Buna göre, 

 a + b 

işleminin sonucu kaçtır?
CCC

A) –28 B) –20 C) 20 D) 28

3. 

 t × (+ 8) = – 56

    91 ÷ l = t dir.

Yukarıda verilen eşitliklere göre,

t × (t + l)

işleminin sonucu kaçtır?
DDD

A) – 140 B) – 70 C) 70 D) 140

7. Sınıf23Matematik Soru Bankası

TAM SAYILARLA BÖLME İŞLEMİBölüm 3
KAZANDIRAN
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6. Bir uçağın pilotu "Sayın yolcular 10 200 m yükseklikte uçarken 15 dakika önce alçalmaya başladık ve şu anda 
3200 yükseklite uçmaktayız. Uçağın camlarından dışarıya bakarsanız üstünden uçtuğumuz şehrin tüm gü-
zelliklerini görebilirsiniz." diye anons etmiştir.

Uçak alçalmaya başladıktan sonra her dakika eşit miktarda alçalmıştır.

Buna göre, uçağın bir dakikada kaç metre alçaldığını hesaplamak için aşağıdaki işlemlerden hangisi 
yapılabilir?

BBB
A) 10 200 – 3200 ÷15 B) (10 200 – 3200) ÷ 15

C) (10 200 + 3200) ÷15 D) (10 200 ÷15) – 3200

7. Aşağıda bir işlem ağacı verilmiştir.

��

��

��

����

���

��

��

Bu işlem ağacında işlemlerin hangi sırada yapılacağı okla gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi işlem ağacında boş bırakılan kutucuklara yazılacak olan tam sa-
yılardan biri değildir?

CCC
A) –4 B) –3 C) 3 D) 7
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1. Aşağıdaki tabloda üslü sayılar ve sonuçları verilmiştir.

İŞLEM 24 1100 (–1)100 200 (–2)5 (–5)2 –120 045

SONUÇ 16 1 –1 0 –32 25 –1 0

Buna göre, kaç tane işlemin sonucu doğru olarak verilmiştir?
CCC

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

2. 
  7n

üslü ifadesi aşağıdakilerden hangisine da-
ima eşittir?

AAA
) ... ) ...

) ... ) ...

A B

C n n n D n n n

7 7 7 7 7 7
      

     

n n

n n

7 7

7 7

tane tane

tane tane

$ $ $

$ $ $

+ + +

+ + +

1 2 344 44

1 2 344 44

1 2 3444 444

1 2 3444 444

3. 
  -32

işleminin sonucu kaçtır?
AAA

A) -9 B) -6 C) 6 D) 9

4. 
  (-8)2

işleminin sonucu kaçtır?
DDD_0407070101_1

A) -64 B) -16 C) 16 D) 64

5. 
  (-5)3

işleminin sonucu kaçtır?
CCC

A) 125 B) 15 C) –125 D) –500

6. Seçeneklerdeki üslü niceliklerden hangisi,

– 36

sayısına eşittir?
AAA

A) – 62 B) (– 6)4 C) (– 6)2 D) 361

7. 
  6 6 6 6 6 6 6

tane7 6
$ $ $ $ $ $1 2 34444 4444

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine 
eşittir?

CCC
A) 7 + 6 B) 7 x 6

C) 67 D) 76


