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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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8. Sınıf7Matematik Soru Bankası

ÇARPANLAR ve KATLARBölüm 1
ISINDIRAN

Test

2. Bir tam sayının en büyük pozitif çarpanı ile en kü-
çük pozitif çarpanının toplamı 129'dur.

Buna göre, bu sayının asal çarpanlarının ta-
mamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

AAA_0497000015_2
A) Yalnız 2 B) 2 ve 3

C) 2, 3 ve 5 D) 2 ve 7

3. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan-
larının sayısı diğerlerinden fazladır?

AAA_0497000015_1
A) 210 B) 360 C) 500 D) 600

1. 
  112

sayısının pozitif tam bölenlerinin tümü aşağı-
dakilerden hangisidir?

CCC_0408010201_1
A) 1, 2, 4, 7, 8, 28, 56, 112

B) 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56

C) 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112

D) 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56

4. Bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o do-
ğal sayının bölenleridir.

Örnek: 30 sayısının doğal sayı çarpanları; 1, 2, 3, 
5, 6, 10, 15 ve 30'dur. Bunlardan beş tanesi (1, 6, 
10, 15 ve 30) asal değildir.

Buna göre, 72 sayısının doğal sayı bölenlerin-
den kaç tanesi asal sayı değildir?

CCC_0497000015_1
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

5. Aşağıda her harf farklı bir sayıyı belirtmek üzere 
A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi ve-
rilmiştir. 

A
B
C
D
1

2
3
3
7

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
CCC_0497000015_2

A) A sayısının 3 tane asal çarpanı vardır.

B) A sayısı 126'dır.

C) B sayısının bölenlerinden biri 6'dır.

D) D + C toplamının asal çarpanları 2 ve 7'dir.

6. Bir doğal sayının çarpanları küçükten büyüğe 
doğru;

1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  6 ,  8 , 12 ,  A ,  24 ,   B'dir.

Buna göre, A + B  toplamı kaçtır?
DDD_0497000015_2

A) 48 B) 54 C) 56 D) 64

7. 840 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde 
yazılışı,

 2z ⋅ 31 ⋅ x1 ⋅ y1

olduğuna göre,  x + y + z  toplamı  kaçtır?
CCC_0497000015_1

A) 12 B) 13 C) 15 D) 18

8. Üç tane asal sayının toplamı ile ilgili aşağı-
daki bilgilerden hangisi verilirse bu asal sa-
yılardan birinin kaç olduğunu kesinlikle bula-
biliriz?

CCC_0497000015_2
A) Bir asal sayıdır.

B) İki basamaklı bir sayıdır.

C) Çift sayıdır.

D) Tek Sayıdır.



8. Sınıf8Matematik Soru Bankası

ÇARPANLAR ve KATLARBölüm 1
ISINDIRAN

Test

10. 

Yukarıdaki öğrencilerin söylediklerine göre, 
aşağıdaki sayılardan hangisini üçü de söy-
leyecektir?

BBB_0497000015_2
A) 60 B) 120 C) 180 D) 210

12. Aşağıda 180 sayısının çarpan ağacı verilmiştir.

���

�

�

�

�

�

�

� �

Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi A, B 
ve C sayılarından biri değildir?

CCC_0497000015_1
A) 90 B) 45 C) 30 D) 15

9. 1'den başka ortak böleni olmayan pozitif tam sayılara aralarında asal sayılar denir.

Hakan ve Eşref aralarında bir sayı oyunu oynamaktadırlar. Oyunun kuralına göre, Hakan bir sayı söyleye-
cek ve Eşref de bu sayı ile aralarında asal olan bir sayı söyleyecektir. Aşağıdaki tabloda Hakan'ın söylediği 
sayılar verilmiştir.

Hakan Eşref

12

20

35

51

143

Buna göre, Eşref'in isminin yazılı olduğu sütun aşağıdakilerden hangisi gibi olursa tüm sayıları doğru 
bilmiş olur?

AAA_0497000015_2
A) 5

7

13

19

27

 B) 11

23

42

62

50

 C) 27

19

43

85

10

 D) 55

33

63

17

39

11. x ile y aralarında asal doğal sayılar ve

 ' .
y
x

dir
68
51

=

Buna göre, x + y toplamı kaçtır?
AAA_0497000015_2

A) 7 B) 9 C) 13 D) 21

13. 
M
84

 kesri bir tam sayıdır.

Buna göre, M’nin alabileceği en fazla kaç 
farklı doğal sayı değeri vardır?

CCC_0497000015_2
A) 10 B) 11 C) 12 D) 14
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8. Sınıf9Matematik Soru Bankası

ÇARPANLAR ve KATLARBölüm 1
ALIŞTIRAN

Test

2. Üç basamaklı

 xyz

sayısı hakkında sadece “15 sayısı ile aralarında 
asaldır.” bilgisi verilmiştir. 

Buna göre, bu sayı ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi kesinlikle doğrudur? 

CCC_0497000015_3
A) Birler basamağındaki rakam 0’dır.

B) Bir çift sayıdır.

C) x + y + z toplamı 12 olamaz.

D) Asal sayıdır.

3. Serdar kaç sayfa kitap okuduğunu soran arka-
daşına okuduğu sayfa sayısını bulması için aşa-
ğıdaki ipucularını vermiştir.

4 Okuduğum sayfa sayısı iki basamaklı bir asal 
sayıdır.

4 Bu sayının rakamlarının yerleri değiştirildi-
ğinde yine asal sayı olmaktadır.

Buna göre arkadaşı en az kaçıncı sayıyı söy-
lediğinde Serdar'ın okuduğu sayfa sayısını 
kesin olarak bulabilir?

BBB_0497000015_3
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

6. Salih bir doğal sayıyı asal çarpanlar algoritmasını 
kullanarak aşağıdaki gibi yazmıştır.

X

k

m
1

2
3

5

:

:

:

:

Salih işlemi doğru yaptığına göre, X sayısı en 
az kaç olabilir?

BBB_0497000015_2 
A) 600 B) 450 C) 360 D) 300

1. Bilgi: 80 sayısının pozitif çarpanlarının kaç tane 
olduğu bulunurken,

80 = 24 ⋅ 51 

eşitliğinde üslerin değeri 1 artırılarak çarpılır. 
Yani, 80’in;

(4 + 1) ⋅ (1 + 1) = 5 ⋅ 2 = 10

tane pozitif çarpanı vardır.

A sayısının pozitif bölenlerinin sayısı bulunurken;

 (1 + 1) ⋅ (2 + 1)

işlemi yapılmıştır.

Buna göre, A sayısı aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

DDD_0497000015_2
A) 12 B) 50 C) 75 D) 150

4. Bir atölyede; alanları eşit ve kenar uzunlukları 
metre cinsinden birer tam sayı olan farklı ebat-
larda dikdörtgen şeklindeki kilimler üretilmekte-
dir.

Bu atölyede üretilen kilimlerin boyutları aşağı-
daki gibi üç farklı şekilde olmaktadır.
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a, b ve c bulundukları kenerların uzunluklarını 
göstermek üzere bu kilimlerden çevre uzunluğu 
en fazla olanın çevresi 52 metre'dir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
DDD_0497000015_2

A) Çevresinin uzunluğu en az olan kilimin çev-
resi 32 m'dir.

B) Halıların alanları 48'er metrekaredir.

C) Kilimlerin üçünün uzunlukları toplamı 
52 m'dir.

D) b sayısı 18'e eşittir.

5. Üç basamaklı K40 sayısı 3 ile aralarında asaldır.

Buna göre, K yerine yazılacak olan rakamla-
rın toplamı kaçtır?

BBB_0497000015_3
A) 27 B) 30 C) 33 D) 36



8. Sınıf10Matematik Soru Bankası

ÇARPANLAR ve KATLARBölüm 1
ALIŞTIRAN

Test

7. Seçeneklerde en ve boy uzunlukları verilen dikdörtgen yüzeyli duvarlar; kenar uzunlukları desimetre cinsin-
den tam sayı olan kare şeklindeki fayanslarla, fayanslar kesilmeksizin kaplanacaktır.

Buna göre, hangi duvarda boyutları bakımından kullanılabilecek sadece bir tür fayans vardır?
CCC_0408010205_2
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10. ABC üç basamaklı bir sayı olmak üzere Naz'ın te-
lefonunun şifresi 0ABC'dir.

Telefonunun şifresini soran arkadaşına Naz 
0'dan sonraki ABC sayısı için aşağıdaki bilgi-
leri vemiştir.

I. Asal çarpanlar algoritmasında sadece 2, 3 ve 
5 asal sayıları vardır.

II. Bu asal sayılardan 2 tane 2, 3 tane 3'e ve 1 
tane 5 kullanılmıştır.

Bu bilgileri kullanan arkadaşı Naz'ın telefon şifre-
sini 0540 olarak bulmuştur.

Buna göre Naz'ın telefon şifresi 0630 olsaydı, 
Naz II. öncüldeki "Bu asal sayılardan" ifade-
sinden sonra aşağıdakilerden hangisini söy-
lerdi?

AAA_0497000015_2
A) 1 tane 2, 2 tane 3, 1 tane 5 ve 1 tane 7 kul-

lanılmıştır.

B) 1 tane 2, 1 tane 5 ve 1 tane 7 kullanılmıştır.

C) 2 tane 2, 2 tane 3 ve 1 tane 7 kullanılmıştır.

D) 2 tane 3, 2 tane 5 ve 1 tane 7 kullanılmıştır.

9. Emir matematik öğretmeni olan dedesine yaşını 
sormuş ve dedesi de Emir'e:

"Yaşımı gösteren sayının 12 tane doğal sayı çar-
panı (böleni) var ve bu çarpanların küçükten bü-
yüğe doğru sıralanışı;

a,   b,   c,   d,   e,   6,   10,   f,   g,   h,   k,   m

şeklindedir." demiştir.

Buna göre, Emir'in dedesinin yaşı kaçtır?
AAA_0497000015_2

A) 60 B) 65 C) 70 D) 90

8. Nuray 350 sayısının çarpan ağacını aşağıdaki 
gibi çizmiştir.
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Nuray'ın en alttaki kutuların içine yazdığı sa-
yıların tamamı asal sayı olduğuna göre, A  +  B 
toplamı en fazla kaç olabilir?

BBB_0497000015_3
A) 33 B) 40 C) 45 D) 50
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8. Sınıf11Matematik Soru Bankası

ÇARPANLAR ve KATLARBölüm 1
KAZANDIRAN

Test

1. Aşağıda verilen 3 × 100'lük kart üzerinde üç öğrenci aşağıdaki kurallara göre, kendi isimlerinin yazılı olduğu 
satırda sayılara denk gelen kareleri boyayacaktır.

• Kenan, 3'ün katı olan sayıların bulunduğu kareleri,

• Suat, 4'ün katı olan sayıların bulunduğu kareleri,

• Sena, 5'in katı olan sayıların bulunduğu kareleri

KENAN 1 2 3 4 5 6 • • • 99 100

SUAT 1 2 3 4 5 6 • • • 99 100

SENA 1 2 3 4 5 6 • • • 99 100

Buna göre, yalnızca iki karenin boyalı olduğu sütun sayısı kaçtır?
BBB_0497000015_3

A) 17 B) 16 C) 15 D) 13

2. Haluk ve Veysel pullarla oynanan bir oyun tasarlamışlardır.

• İçinde üzerinde sayıların yazılı olduğu pullar bulunan bir torbadan iki oyuncu da rastgele dörder adet pul 
alır.

• Oyuna başlayan oyuncu elindeki pullardan rastgele birini masaya atar.

• İkinci oyuncu birinci oyuncunun masaya attığı pulun üzerinde yazan sayı ile aralarında asal olan bir sayı 
yazan pullardan birini masaya atar.

• Her seferinde oyuna farklı dönüşümlü olarak başlanmakta ve elinde en az pul kalan oyuncu oyunu ka-
zanmaktadır.

Haluk ve Veysel'in oyun için ilk çektikleri pullar aşağıdaki gibidir.
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Oyuna ilk olarak Veysel 18 sayısının yazılı olduğu pulu masaya atarak oyuna başlar.

Buna göre, Haluk en son hangi pulu masaya atarsa elinde kesinlikle hiç pul kalmamış olur?
CCC_0497000015_3

A) 55 B) 36 C) 22 D) 15 



8. Sınıf12Matematik Soru Bankası

ÇARPANLAR ve KATLARBölüm 1
KAZANDIRAN

Test

3. Yakup Dede alanları eşit dikdörtgen şeklinde olan dört adet tarlasını dört çocuğunun her birine birer tane ola-
cak şekilde paylaştırmıştır.

Çocuklarının aldıkları tarlaların boyutları aşağıdaki gibidir.
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Her kardeş kendi tarlasının etrafını üç sıra dikenli telle çevirmiştir.

En çok tel kullanan kardeş 762 m tel kullandığına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
DDD_0497000015_3

A) Yakup Dede'nin tarlalarının toplam alanı 10 800 m2 dir.

B) Ceyda 630 m tel kullanmıştır.

C) Esra'nın tarlasının çevresi 240 m'dir.

D) Hakan'ın tarlasının uzunluğu Ceyda'nın tarlasının uzunluğundan 10 m fazladır.

4. Bir yolun başına ve sonuna da dikilmek şartı ile sağ tarafına on beşer metre, sol tarafına da on ikişer metre 
aralıklarla ağaç dikilmiştir.

15 m

12 m

Yol boyunca 10 farklı yerde ağaçlar tam karşılıklı noktalara dikilmiştir.

Buna göre, bu yolun uzunluğu kaç metredir?
AAA_0497000015_3

A) 540 B) 600 C) 660 D) 720
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Buna göre, bu yolun uzunluğu kaç metredir?
AAA_0497000015_3

A) 540 B) 600 C) 660 D) 720

1. 0 hariç 100'e kadar olan doğal sayılardan kaç 
tanesi 12 ve 18 sayılarının ortak katıdır?

BBB_0497000015_1
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. A sayısı ile 60 sayısının en küçük ortak katı 
(EKOK'u) 60'tır.

A < 60 olduğuna göre, A sayısının alabileceği 
en büyük değer kaçtır?

CCC
A) 15 B) 20 C) 30 D) 60

4. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin en kü-
çük ortak katı (EKOK’u) 90'tır?

CCC_0497000015_1
A) 6 ile 15  B) 15 ile 45

C) 18 ile 30 D) 10 ile 15

2. Aşağıda K ve L sayılarının asal çarpanlarına ay-
rılmış şekli verilmiştir.

 
.
.

.

.

.

K L

1

2
2
2
5

1

2
3
3
7

Buna göre,  K ve L sayılarının en küçük ortak 
katları (EKOK) kaçtır? 

CCC
A) 1200 B) 1210

C) 2520 D) 2560

5. Aşağıdaki sayılardan hangisi 27 ve 36 sayıla-
rının ortak katlarından biri değildir?

BBB_0497000015_2
A) 108 B) 180 C) 216 D) 324

6. Bir A sayısı ile 32 sayısının EKOK’u 160’tır.

Buna göre, A sayısı aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

AAA_0497000015_2
A) 15 B) 20 C) 40 D) 80

8. Aşağıda A ve B sayılarının asal çarpanlarına ay-
rılmış şekli verilmiştir.

 

A
A
A

B

5
1

22
11
11
11
1

2
2
3
5

11

Buna göre,  (A, B)ekok  kaçtır?
AAA

A) 660 B) 600 C) 550 D) 330

7. 
  X = 23 ⋅ 5

Y = 2 ⋅ 3 ⋅ 52

olduğuna göre, X ve Y sayılarının en küçük or-
tak katı kaçtır?

CCC_0497000015_2
A) 450 B) 540

C) 600 D) 1200

9. 
  EKOK(14, 49) = A

 EKOK(40, 50) = B

olduğuna göre,  A + B  toplamı kaçtır?
CCC_0497000015_2

A) 228 B) 276 C) 298 D) 324

8. Sınıf13Matematik Soru Bankası

EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK)Bölüm 2
ISINDIRAN

Test



10. Can ve Ali'nin eşit sayıda ve 100'den fazla bilyeleri vardır.

Can ve Ali'nin yukarıda söylediklerine göre en az kaçar tane bilyeleri vardır?
BBB_0497000015_2

A) 105 B) 120 C) 150 D) 180

11.

                 A = 2a ⋅ 32 ⋅ 71, 

                 B = 2 ⋅ 3b ⋅ 5c ve

EKOK(A, B) = 24 ⋅ 33 ⋅ 52 ⋅ 71

olduğuna göre; a, b ve c yerine yazılabile-
cek olan sayılar aşağıdakilerden hangisindeki 
gibi olur?

CCC_0497000015_1

a b c

A) 4 2 2

B) 1 3 2

C) 4 3 2

D) 3 4 1

14. Bir imalathanede bir günde 200'den fazla valiz 
üretilmiştir. Bu valizler beşerli veya yedişerli pa-
ketlendiğinde her seferinde 4 valiz artmaktadır.

Buna göre, bu imalathanede bir günde üreti-
len valiz sayısı en az kaçtır?

CCC_0497000015_1
A) 204 B) 210 C) 214 D) 284

12. 
  211

sayısına en küçük hangi doğal sayı eklenirse 
oluşan sayı 4 ile, 5 ile ve 6 ile tam olarak bö-
lünebilir?

BBB_0497000015_2
A) 19 B) 29 C) 31 D) 59

13. 400'den fazla öğrencisi olan bir okuldaki öğren-
ciler sınıflara yirmişer yirmişer veya otuzar otuzar 
dağıtıldığında her seferinde 11 öğrenci artmak-
tadır.

Buna göre, bu okuldaki öğrenci sayısı en az 
kaçtır?

AAA_0408010203_3
A) 431 B) 444 C) 491 D) 551
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2. En küçük ortak katı (EKOK'u) 90 olan farklı iki 
pozitif tam sayı için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

AAA
A) Çarpımları en çok 4050'dir.

B) Çarpımları en az 180'dir.

C) Toplamları en az 47'dir.

D) İkisi de kesinlikle 3'ün tam katıdır.

5. Hasta olan Hülya; antibiyotiğini 8 saatte bir, ök-
sürük şurubunu ise 18 saate bir almaktadır.

Pazar günü saat 08.00’de iki ilacı aynı anda 
alan Hülya, bu iki ilacı tekrar birlikte hangi 
gün hangi saatte alır?

AAA_0497000015_3
A) Çarşamba 08.00

B) Çarşamba 00.00

C) Salı 16.00

D) Salı 08.00

1. ÖRNEK: 48 = 24 $ 31,  40 = 23 $ 51 ve 72 = 32 $ 23 olduğundan 48, 40 ve 72 sayılarının en küçük ortak katı 
(EKOK’u);

EKOK(48, 40, 72) = 24 $ 32 $ 51 olur.

Bir yayınevi bayilerine düzenleyeceği ürün tanıtım toplantısına katılacak olan katılımcılarının her birine veril-
mek üzere; ajanda, kalem ve saatten oluşan bir hediye seti hazırlamıştır.

• Katılımcılara verilmek üzere alınan ajandalar dokuzarlı, kalemler on ikişerli ve saatler on beşerli paketler 
halinde alınmıştır.

• Her katılımcıya bu setlerden yalnızca birer tane verilmiştir.

• Alınan ajanda, kalem ve saatlerin tamamı katılımcılara dağıtılmıştır.

Tanıtım toplantısına katılan bayi sayısı 700'den fazla 800'den az olduğuna göre, kaç paket saat alın-
mıştır?

BBB
A) 36 B) 48 C) 60 D) 80

4. Bir hastanede görev yapan doktorlardan; Esma 
ile Halim'in ekim ayındaki gece nöbet çizelgesi 
aşağıdaki gibidir. Bu doktorların nöbetleri belli 
bir düzende devam etmekte olup bu günlerden 
ilk dördü aşağıda verilmiştir.

Esma Halim

1 Ekim 1 Ekim

4 Ekim 6 Ekim

7 Ekim 11 Ekim

10 Ekim 16 Ekim

... ...

Buna göre, bu doktorların 1 Ekim'den sonra 
üçüncü kez birlikte nöbet tutacakları tarih 
aşağıdakilerden hangisidir?

CCC_0497000015_3
A) 31 Ekim B) 6 Kasım

C) 15 Kasım D) 30 Kasım

3. Aşağıdaki reklam panosunda alt alta olan harfler 
aynı anda, yan yana duran harflerden birincisi 2 
dakikada bir, ikincisi 5 dakikada bir ve üçüncüsü 
6 dakikada bir yanıp sönmektedir.
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Bu reklam panosundaki ışıklar saat 20.00'de aktif 
edilmekte ve 23.55'te kapatılmaktadır.

Işıklar aktif edildiklerinde hepsi birlikte 
yandığına göre, ışıklar kapatılana kadar kaç 
defa “NET FEN” ifadesi okunur?

BBB_0497000015_2
A) 6 B) 8 C) 10 D) 11

8. Sınıf15Matematik Soru Bankası
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6. Bir mobilya fuarında farklı firmaların sergilediği mobilya standları aşağıdaki gibidir.

240 cm 60 cm

60 cm

300 cm 90 cm

90 cm

...

Standlar fuar alanının iki ucunda boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir.

Fuar alanının uzunluğu metre cinsinden tam sayı ve 100 m'den fazla olduğuna göre, en az kaç metredir?
BBB_0497000015_3

A) 107 B) 117 C) 127 D) 130

7. Ayşen Hanım evine gelen misfirlerine ikram etmek üzere bir sürahi dolusu meyve suyu hazırlamıştır. Ayşen 
Hanım bu meyve suyunu, aşağıda kapasiteleri verilen bardakların herhangi birinden kullanarak misafirlere 
ikram edilebilmekte ve hiç meyve suyu artmamaktadır. Ayşen Hanım’ın kullandığı sürahi bu şartları sağlayan 
en küçük hacimli sürahidir. 
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Ayşen Hanım kullandığı bardakları tamamen  doldurulmuş, her misafirine yalnızca 1 bardak meyve suyu ik-
ram etmiş ve hiç meyve suyu artmamıştır. Ayşen Hanım kendisi de bir bardak meyve suyu içmiştir.

Ayşen Hanım’a gelen misafir sayısı 23 olduğuna göre, meyve suyu yaptığı sürahi ve kullandığı bardak 
aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

BBB_0497000015_3
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240 cm 60 cm

60 cm

300 cm 90 cm

90 cm

...
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BBB_0497000015_3

A) 107 B) 117 C) 127 D) 130
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1. Bir sokağın iki ucunda trafik ışıkları vardır. Bu ışıklar sarı - yeşil - sarı - kırmızı - ... şeklinde yanmaktadır.

Sokağın bir ucundaki ışık 2 saniye sarı,  58 saniye yeşil, 2 saniye sarı, 18 saniye kırmızı şeklinde yanmaktadır. 

Sokağın diğer ucundaki ışık 2 saniye sarı,  88 saniye yeşil, 2 saniye sarı, 28 saniye kırmızı şeklinde yanmak-
tadır. 

Bu iki ışık aynı anda yeşil yandıktan en az kaç saniye sonra tekrar aynı anda yeşil yanarlar?
BBB_0497000015_2

A) 180 B) 240 C) 360 D) 480

2. Ayhan Bey'in iki farklı marka otomobili vardır. A 
marka otomobilinin deposu 280 TL'ye dolmakta 
ve bir depo yakıt ile 570 km yol alabilmektedir. 
B marka otomobilinin deposu ise 360 TL'ye dol-
makta ve bir depo yakıt ile 760 km yol alabilmek-
tedir.

Ayhan Bey çıkacağı bir seyahatte hangi marka 
otomobilini kullanması gerektiğini düşünürken 
aşağıdaki bilgileri vermiştir.

• Seyahat süresince 4000 km'den çok 5000 km 
den az yol alacağım.

• İki otomobiliminde boş olan depololarını her 
seferinde tam doldurduğumda seyahatim 
bittiğinde ikisinin de deposunda hiç yakıt kal-
mayacak.

• Hangi otomobilim daha ekonomik olursa 
onunla seyahate çıkacağım.

Buna göre, Ayhan Bey diğer marka otomobil 
ile seyahate çıkmış olsaydı kaç TL daha fazla 
yakıt parası öderdi?

AAA_0497000015_3
A) 80 B) 160 C) 240 D) 280

3. Mobilya mağazası olan Şakir Bey "Enflasyonla 
Topyekün Mücadele" kampanyasına destek ver-
mek için müşterilerinin alım gücüne göre değişik 
seçenekler sunmaktadır.

Şakir Bey özel olarak ürettiği ve etiket fiyatı 
10 000 TL'den az olan bir oturma grubunu üç 
farklı müşterisine aşağıdaki şartlarda satmıştır. 

• Sevilay Hanım'a 800 TL indirim yapıp aylık 
900 TL taksitle

• Hikmet Bey'e 700 TL indirim uygulayıp aylık 
800 TL taksitle

• Nurşen Hanım'a da 500 TL indirim uygulayıp 
aylık 600 TL taksitle

satmıştır.

Tüm indirimler aynı olan etiket fiyatı üzerin-
den yapıldığına göre, aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

CCC
A) Oturma grubunun etiket fiyatı 7100 TL'dir.

B) Sevilay Hanım oturma grubunu 6300 TL'ye 
almıştır.

C) Hikmet Bey oturma grubunun parasını 9 tak-
sitte ödemiştir.

D) Nurşen Hanım oturma grubunun parasını 11 
taksitte ödemiştir.
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4. Bir kaldırıma, dikdörtgenler prizması şeklinde sarı renkli ve kare prizma şeklinde yeşil renkli taşlar yerleştiril-
miştir.

Uzunluğu 50 metreden az olan düz bir kaldırıma bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden, üst üste gelmeden 
ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir.

Sarı renkli taşların ayrıt uzunlukları 60 cm, 80 cm ve 3 cm, yeşil renkli taşların ayrıt uzunlukları 50 cm, 50 cm 
ve 3 cm’dir. 
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Buna göre, bu kaldırıma yerleştirilen sarı renkli taş sayısı, yeşil renkli taş sayısından en çok kaç faz-
ladır?

BBB_0497000015_3
A) 20 B) 24 C) 30 D) 36

5. Düz bir yolun başına ve sonuna da olmak üzere; sağ tarafına on beşer metre aralıklarla, sol tarafına on iki-
şer metre aralıklarla ağaçlar, orta refüje de eşit aralıklarla palmiye ağaçları dikilecektir.

Yolun uzunluğu 750 m ile 800 m arasında olduğuna göre, iki palmiye arasındaki metre cinsinen uzak-
lık aşağıdakilerden hangisi olamaz?

CCC_0497000015_3
A) 13 B) 20 C) 36 D) 60
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4. Her farklı harf, farklı bir sayıyı belirtmek üzere,  A 
ile  B'nin asal çarpanlarına ayrılması için aşağı-
daki şema yapılmıştır.

 

A
C
C
F

B
D
E

1
1

2
3
5
7

Buna göre,  EBOB(A, B)  işleminin sonucu 
kaçtır?

CCC_0497000015_2
A) 2 B) 5 C) 10 D) 15

2. 
  24 ile 144

sayılarının en  büyük ortak böleni (EBOB’u) 
kaçtır?

DDD_0497000015_1
A) 6 B) 8 C) 12 D) 24

3.
  33 ile 50

sayılarının en  büyük ortak böleni (EBOB’u) 
kaçtır?

AAA_0497000015_1
A) 1 B) 3 C) 5 D) 10

1. 
  128 ve 72

sayılarının en  büyük ortak böleni (EBOB'u) 
kaçtır?

CCC_0497000015_1
A) 2 B) 4 C) 8 D) 18

7. 
  EBOB(18, 21) + EBOB(25, 75)

işleminin sonucu kaçtır?
CCC_0497000015_2

A) 5 B) 8 C) 28 D) 32

8. İki doğal sayının EBOB'u 15'tir.

Buna göre, bu sayılar aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?

BBB_0497000015_2
A) 15 ile 90  B) 45 ile 180 

C) 60 ile 75  D) 105 ile 120 

5. 

  

A B

1

2
2
3
3
7 1

2
3
5
7

$:

:

:

:

:

:

:

Yukarıda A ve B sayılarının asal çarpanlarına ay-
rılmış hâli verilmiştir.

Buna göre,  A ve  B  sayılarının en büyük or-
tak böleni (EBOB'u) kaçtır?

CCC_0497000015_2
A) 2 B) 6 C) 42 D) 54

6. Aşağıda a ve b sayılarının asal çarpanlarının çar-
pımı şeklinde yazılışı verilmiştir.

 a = 23 $ 32

 b = 22 $ 3 $ 111 

Buna göre,  EBOB(a,b)  kaçtır?
BBB_0497000015_2

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24
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9. Bir market sahibi; toptancıdan, aşağıdaki tabloda verilen miktarlarda peynir alıyor.

Peynir Çeşidi Toplam Miktar

Ezine 64 kg

Kaşar 42 kg

Market sahibi, bu peynirleri birbirine karıştırmadan eşit miktarda peynir alan paketlere koyup satışa sunuyor.

Market sahibi oluşturduğu paketlerin tanesini 55 TL'den sattığına göre, aldığı peynirlerin tamamının 
satışından eline en az kaç TL geçer?

BBB_0497000015_2
A) 2875 B) 2915 C) 3000 D) 3015

10. 

  
K K176

0

200

0
: :- -

Yukarıda verilen bölme işleminde bölümler bi-
rer doğal sayıdır.

Buna göre, K'nin alabileceği en büyük de-
ğer kaçtır?

CCC_0497000015_2
A) 4 B) 6 C) 8 D) 16

11. İki sayının en büyük ortak böleni (EBOB) 1 ise, bu 
iki sayı aralarında asaldır.

Buna göre, aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi 
aralarında asaldır?

BBB_0497000015_2
A) 51 ile 34 B) 33 ile 46

C) 26 ile 91 D) 20 ile 105

12. A ve B birer tam sayı olmak üzere,

EBOB(A, B) ∙ EKOK(A, B) = A ∙ B

kuralı vardır.

İki sayının EBOB’u 12, EKOK’u ise 180'dir. 

Bu iki sayıdan biri 36 ise, diğer sayı aşağıda-
kilerden hangisidir?

CCC_0497000015_2
A) 24 B) 48 C) 60 D) 90

13. Uçakla gelen bir grup turist havaalanından kala-
cakları otellere eşit sayıda yolcu taşıyabilen araç-
larla taşınacaktır.

 A oteli = 30 turist

 B oteli = 42 turist

 C oteli = 24 turist

Buna göre, bu iş için en az kaç tane araca ih-
tiyaç vardır?

DDD_0497000015_1
A) 12 B) 13 C) 14 D) 16

14. 
  X = 12 ∙ Y'dir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi verilirse 
X ve Y sayılarının kaç olduklarını bulamayız?

DDD_0497000015_3
A) X + Y toplamının kaç olduğu

B) X ve Y sayılarının EBOB'unun kaç olduğu

C) X ve Y sayılarının EKOK'unun kaç olduğu

D) X ve Y sayılarının EKOK'unun X sayısından 
kaç fazla olduğu
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1. Tır şoförlüğü yapan Necati ve Yahya aynı limandan yük almış ve aynı anda zıt yönlerde bulunan illere doğru 
hareket etmişlerdir.

Aldıkları yükleri; Necati 980 km, Yahya ise 1190 km uzaklıktaki şehre götürecektir.

Yolculuk boyunca ikisinin de saatte aldıkları ortalama yol eşit olacaktır.

Buna göre, Necati Yahya'dan en az kaç saat önce gideceği yere varır?
CCC

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

2. Bir okulda bulunan öğrencilere aşağıda verilen 
bilgilere göre kurşun kalem ve boya kalemi da-
ğıtılacaktır.

• Okuldaki öğrenci sayısı 220'den fazladır.

• Dağıtılacak olan kurşun kalem sayısı 960 ve  
boya kalemi sayısı 1320'dir.

• Kurşun kalemlerin tamamı erkek öğrencilere, 
boya kalemlerinin tamamı kız öğrencilere da-
ğıtılacaktır.

• Her öğrenci eşit sayıda kurşun kalem veya 
boya kalemi alacaktır.

Buna göre, bu okuldaki öğrenci sayısı en az 
kaç olabilir?

CCC_0497000015_3
A) 220 B) 224 C) 228 D) 242

3. Bahçesinden 192 kg çilek ve 210 kg kiraz top-
layan bir çiftçi, bu meyvelerin tamamını birbirine 
karıştırmadan eşit kütleli en büyük kasalara dol-
durmuştur.

Bu çiftçi çileği kasası 25 TL'den, kirazı da kasası 
42 TL'den satmıştır.

Buna göre, çiftçinin eline geçen toplam para 
kaç TL'dir?

DDD_0497000015_3
A) 2370 B) 2350

C) 2320 D) 2270
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4. A ve B sayılarının asal çarpanlarının çarpımı şek-
linde yazılışı aşağıda verilmiştir.

 A = 24 ⋅ 31 ⋅ 51

 B = 22 ⋅ 52

Buna göre,

 EKOK(A, B) – EBOB(A, B)

 işleminin sonucu kaçtır?
AAA_0408010203_2

A) 1180 B) 1160 C) 1120 D) 1080

7. k ve m pozitif tam sayılar olmak üzere;

 k = EBOB(192, m)

bilgisi ve aşağıdaki öncüller verilmiştir.

  I. k çift sayı ise m de çift sayıdır.

 II. m asal sayı ise k tek sayıdır.

III. k tek sayı ise m çift sayıdır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
AAA

A) Yalnız I B) I ve III

C) I ve II D) I, II ve III

8. Bir çiftlikte günlük 60 kg inek sütü ve 40 kg'dan 
fazla 60 kg'dan az manda sütü üretilmektedir. 
Üretilen bu sütler birbirine karıştırılmadan eşit 
hacimli bidonlara, bidonlar tam doldurulmak 
şartı ile doldurulduğunda 28 bidon süt olmakta-
dır.

Bu çiftlikte üretilen manda sütünün bidonu 
40 TL'den inek sütünün bidonu da 25 TL'den sa-
tılmaktadır.

Buna göre, bir günde üretilen sütten elde 
edilen toplam gelir kaç TL'dir?

BBB_0408010203_3
A) 865 B) 895 C) 900 D) 925

9. Eni 320 m boyu 536 m olan bir arazi eşit alanlı 
karesel bölgelere ayrılıp her karesel bölgenin 
otasına bir piknik masası konulacaktır.

Buna göre, en az kaç tane masaya ihtiyaç 
vardır?

CCC_0408010203_3
A) 2630 B) 2640

C) 2680 D) 2720

5. Uzunlukları 91 m ve 156 m olan iki halat eşit uzun-
luklarda parçalara ayrılacaktır.

Buna göre,  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
BBB_0408010204_1

A) Parçalardan birinin uzunluğu en fazla 13 m 
olabilir.

B) 91 m uzunluğundaki halat en az 13 parçaya 
ayrılabilir.

C) 156 m uzunluğundaki halat en az 12 parçaya 
ayrılabilir.

D) Oluşacak eşit uzunluktaki toplam parça sa-
yısı en az 19 olur.

6. Dört arkadaşın paralarının miktarı aşağıdaki 
tabloda modellenmiştir.

Nurcan Sena Beyza Nur

Para Miktarı x y z t

x $ y = 300

y $ z = 540

z $ t = 900

olduğuna göre, bu dört arkadaşın paralarının 
toplamı en az kaç TL'dir?

AAA
A) 96 B) 108 C) 156 D) 180
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hacimli bidonlara, bidonlar tam doldurulmak 
şartı ile doldurulduğunda 28 bidon süt olmakta-
dır.

Bu çiftlikte üretilen manda sütünün bidonu 
40 TL'den inek sütünün bidonu da 25 TL'den sa-
tılmaktadır.

Buna göre, bir günde üretilen sütten elde 
edilen toplam gelir kaç TL'dir?

BBB_0408010203_3
A) 865 B) 895 C) 900 D) 925

9. Eni 320 m boyu 536 m olan bir arazi eşit alanlı 
karesel bölgelere ayrılıp her karesel bölgenin 
otasına bir piknik masası konulacaktır.

Buna göre, en az kaç tane masaya ihtiyaç 
vardır?

CCC_0408010203_3
A) 2630 B) 2640

C) 2680 D) 2720

5. Uzunlukları 91 m ve 156 m olan iki halat eşit uzun-
luklarda parçalara ayrılacaktır.

Buna göre,  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
BBB_0408010204_1

A) Parçalardan birinin uzunluğu en fazla 13 m 
olabilir.

B) 91 m uzunluğundaki halat en az 13 parçaya 
ayrılabilir.

C) 156 m uzunluğundaki halat en az 12 parçaya 
ayrılabilir.

D) Oluşacak eşit uzunluktaki toplam parça sa-
yısı en az 19 olur.

6. Dört arkadaşın paralarının miktarı aşağıdaki 
tabloda modellenmiştir.

Nurcan Sena Beyza Nur

Para Miktarı x y z t

x $ y = 300

y $ z = 540

z $ t = 900

olduğuna göre, bu dört arkadaşın paralarının 
toplamı en az kaç TL'dir?

AAA
A) 96 B) 108 C) 156 D) 180

8. Sınıf23Matematik Soru Bankası

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB)Bölüm 3
KAZANDIRAN

Test

1. Dikdörtgen şeklindeki bir parkın kenar uzunlukları 192 metre ve 300 metredir. Bu parkın içinden geçen ve 
kenarlarına paralel birer patika vardır. Patikaların bir kenarına eşit aralıklarla köşelere ve patika sonlarına da 
gelecek şekilde aydınlatma direkleri konulacaktır.

300 m

192 m

Patikaların genişliği 10 metreden az olduğuna göre, her birinin yerleştirme maliyeti 750 lira olan ay-
dınlatma direklerinin tamamını yerleştirmek için en az kaç lira harcanır?

CCC_0497000015_3
A) 31 500 B) 32 250 C) 62 250 D) 63 000

2. Bir okulda düzenlenen yurt dışı gezisine katılan 
öğrenci ve öğretmen sayıları verilmiştir.

Bayan Erkek

Öğrenci 12 18

Öğretmen 6 6

Öğrencilerin gittikleri ülkede konaklayacakları 
otelle ilgili aşağıdaki kurallar verilmiştir.

• Erkekler ve bayanlar ayrı ayrı odalarda kala-
caklardır.

• Her odada eşit sayıda kişi kalacaktır.

• Öğrencilerin kaldığı odalarda en az 1 öğret-
men kalacaktır.

Buna göre, bu öğrenci ve öğretmenlerin ko-
naklaması için en az kaç tane odaya ihtiyaç 
vardır?

BBB_0497000015_3
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

4. Uzunlukları 33 m ve 24 m olan demir çubuklar 
eşit uzunluklarda parçalara ayrılacaktır.

Çubukları eş parçalara bölmek için kullanılan 
makine bir kesme işlemini 2 dakikada yapmak-
tadır.

Kesme makinesinin çalıştığı her dakika için 
5 TL ücret ödendiğine göre, bu çubukları eş 
parçalara bölmek için en az kaç TL ödenme-
lidir?

DDD_0497000015_3
 A) 150 B) 156 C) 160 D) 170

3. Kısa kenar uzunluğu 330 m, uzun kenar uzun-
luğu 451 m olan dikdörtgensel bölge şeklindeki 
bir bahçenin etrafına çit yapmak için köşelere de 
dikilmek şartı ile eşit aralıklarla direkler dikilecek-
tir.

Buna göre, en az kaç tane direğe ihtiyaç var-
dır?

CCC_0497000015_2
A) 132 B) 136 C) 142 D) 154



8. Sınıf24Matematik Soru Bankası

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB)Bölüm 3
KAZANDIRAN

Test

5. Bir şirket bayilerine Trabzon'da bir seminer düzenlemiştir. Seminerin bittiği gün katılan bayilere Sümela Ma-
nastırı veya Uzun Göl'e gezi düzenlenmiş bunun için 2 tane araç ayarlanmıştır.

Gezi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• Araçlar tur başına Sümela Manastırı için 280 TL, Uzun Göl turu için ise 400 TL ücret alacaktır.

• Araçlarda her seferinde eşit sayıda yolcu olacaktır.

• Tur sabah saat 09.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecektir.

• Her turun süresi kendi içinde eşit olacaktır.

• Bir grubun turu bittiğinde hemen diğer grubun turu başlayacaktır.

Bayilerden 27'si Uzun Göl, 36'sı da Sümela Manastırı turuna katılmak istemiştir.

Turlar planlandığı saat aralığında yapıldığına göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
BBB_0497000015_3

A) Uzun Göl'e gidenler en az 3 turda geziyi tamamlamıştır.

B) Şirket turlar için en az 2200 TL ödemiştir.

C) Uzun Göl'e gidenlerin bir turu en fazla 3 saat 20 dakika sürmüştür.

D) Sümela Manastırı'na gidenlerin son turu en erken 16.30'da başlamıştır.

6. Dikdörtgen şeklindeki bir arazi kenarları metre cinsinden tam sayı olacak şekilde aşağıdaki gibi parsellere 
ayrılmış ve bu parsellerin alanları üzerlerinde yazılmıştır.
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Bu parsellerden biri, alanı 2500 m2 olan kare, diğerleri ise dikdörtgen şeklindedir. Bu parsellerin kenarlarına 
köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla direkler dikilecektir.

Parsellerin köşelerine beton direk, aralara ağaç direk dikileceğine göre, en az kaç tane ağaç direğe 
ihtiyaç vardır?

CCC_0497000015_3
A) 52 B) 58 C) 59 D) 60
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8. Sınıf25Matematik Soru Bankası

ÇARPANLAR ve KATLARBölüm 3 TARAMA
Test

1. Eymen ve arkadaşları, 1’den 54’e kadar olan pozitif tam sayıları birer kağıda yazıyorlar. 
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Eymen, kağıtlara yazılan sayılardan 2’den başlayarak, 2 ile tam bölünenleri 2. kutuya atıyor. 

Serap, 2. kutudaki 3 ile tam bölünen sayıların olduğu kartları alarak 3. kutuya atıyor.

Büşra, 3. kutudaki 4 ile tam bölünen sayıların olduğu kartları alarak 4. kutuya atıyor. 

Buna göre, son durumda, 3. kutudaki kart sayısı, 4. kutudaki kart sayısından kaç fazladır?
BBB_0497000015_2

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

2. Bir çiftçi üretmiş olduğu kivi, elma ve portakalları birbirine karıştırmadan kasalara dolduracaktır.

  

Çiftçi ihtiyaç duyduğu kasa sayısını hesaplarken aşağıdaki gibi farklı durumlarla karşılaşmıştır.

• Kivi ve elmaları ayrı ayrı ve hiç artmayacak biçimde eşit kütlede kasalara koyduğunda bir kasanın kütlesi 
en fazla 10 kg olmaktadır.

• Elma ve portakalları ayrı ayrı ve hiç artmayacak biçimde eşit kütlede kasalara koyduğunda bir kasanın 
kütlesi en fazla 26 kg olmaktadır.

• Kivi ve portakalları ayrı ayrı ve hiç artmayacak biçimde eşit kütlede kasalara koyduğunda bir kasanın küt-
lesi en fazla 8 kg olmaktadır.

Buna göre, bu çiftçinin topladığı kivi, elma ve portakalların  toplam kütlesi en az kaç kg olabilir?
AAA_0497000015_2

A) 274 B) 276 C) 282 D) 284


