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RAKAMRAKAM

 Sayı lar ı  i fade etmek iç in  ku l landığımız  
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9   sembol ler ine rakam  
deni r  .  

Tar ih  boyunca fark l ı  rakam s is temler i  
ku l lanı lmışt ı r

Romen rakamları, {I,V,X,L,C,D,M} kümesinin elemanlarıdır
(Kümede sıfır rakamı yok.).

Arap rakamları,

kümesinin elemanlarıdır (Kümede sıfır rakamı var.).

Örnek...1 :Örnek...1 :   
a,  b  ve  c  b i rb i r ler inden fark l ı  b i rer  rakamdır.  
Buna göre

   a .b+5.b+8c 
en çok   kaçt ı r?

SAYI KÜMELERİSAYI KÜMELERİ          
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N={0,1,2,3. . . ,n , . . . }  
kümesine doğal  sayı lar  kümesi  deni r.

Örnek...2 :Örnek...2 :

a ve b  doğal sayılar olmak üzere, a+b=32 ise 
a•b nin en büyük ve en küçük değerleri toplamı kaçtır?

Örnek...3 :Örnek...3 :

a ve b  doğal sayılar olmak üzere, 
a•b=40  ise a+b   nin en büyük  değeri en küçük 
değerinden kaç fazladır?

Örnek...4 :Örnek...4 :

Bir sınıftaki  2x+8   öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 
herbirine 12-2x tane kalem dağıtılacaktır. Buna göre en 
çok kaç kalem dağıtılır?

Doğal  sayı lar ın  basamaklar ı ,  bö lük ler i  ve 
okunuşlar ı  şu şek i ldedi r :

Sayı  basamaklar ı  sağdan so la doğru;  
b i r ler,  on lar,  yüz ler,  b in ler,  on b in ler,  yüz 
b in ler,mi lyonlar,  on mi lyonlar,  yüz 
mi lyonlar,  mi lyar lar,  on mi lyar lar,  yüz 
mi lyar lar… şekl inde is imlendi r i l i r.

Sayı ,  sağdan so la doğru  üçer l i  grup lara 
ayr ı l ı r  ve her  gruba b i r  bö lük ismi  ver i l i r.

Sayının bö lük ler i  sağdan so la doğru:  
B i r ler  bö lüğü,  b in ler  bö lüğü,  mi lyonlar  
bö lüğü,  mi lyar lar  bö lüğü,  t r i lyon lar  
bö lüğü,  kat r i lyonlar  bö lüğü,  kent i lyonlar  
bö lüğü… is imler in i  a l ı r.   

Örnek...5 :Örnek...5 :

79 254 168 907
Sayının okunuşu: yetmiş dokuz milyar iki yüz elli dört 
milyon yüz altmış sekiz bin dokuz yüz yedi dir.
Verilen sayıda
4 rakamının sayı değeri: 4 (dört)
4 rakamının basamak değeri: 4 000 000 (dört milyon)
4 rakamının bölüğü: milyonlar
6 rakamının basamağı: on binler basamağıdır.
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Örnek...6 :Örnek...6 :

76 843 210 sayısı veriliyor.
a) 6 rakamı ……....................... bölüğündedir.
b) 4 rakamı ……....................... basamağındadır.
c) 8 in basamak değerinden 2 nin basamak değeri 
çıkarılırsa sonuç……....................... olur.

Örnek...7 :Örnek...7 :

x ve y  farklı rakamlar olmak üzere

x+ y
z
=10  olduğuna göre x+y+z en çok kaçtır?

Örnek...8 :Örnek...8 :

x ,y, z doğal sayılar olmak üzere

12
x

= y
4
=z  olduğuna göre z nin en büyük değeri için 

x+y+z kaçtır?

Örnek...9 :Örnek...9 :

İki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı ile üç 
basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının toplamı 
kaçtır?

Örnek...10 :Örnek...10 :

Rakamları farklı   üç basamaklı birbirinden farklı dört doğal
sayının toplamı 3201 ise bu sayıların en büyüğü en az 
kaçtır?

Örnek...11 :Örnek...11 :

Rakamları farklı   üç basamaklı birbirinden farklı dört doğal
sayının toplamı 2867 ise bu sayıların en küçüğü en çok 
kaçtır?

Örnek...12 :Örnek...12 :

İki tanesi 60 dan büyük olan, beş tane iki basamaklı doğal 
sayının toplamı 189 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü
en çok kaçtır?

Örnek...13 :Örnek...13 :

AB,BA AA ve BB iki basmaklı sayılardır.
AB+BA+AA+BB=286 
olduğuna göre A+B kaçtır?

Örnek...14 :Örnek...14 :

ab iki basamaklı sayısının rakamları yer değiştirdiğinde 
sayı 45 küçülüyor.
Bu şartı sağlayan kaç tane ab sayısı yazıldığını bulunuz.
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Örnek...15 :Örnek...15 :

3xy üç   basamaklı sayısı xy iki basamaklı sayısının 7 
katından 18 fazla olduğuna göre x+y kaçtır?

Örnek...16 :Örnek...16 :

Rakamları 7 den küçük 2 den büyük 3 basamaklı abc 
sayısında birler basamağı 2  artırılır onlar basamağı 1 
artırılır ve yüzler basamağı 4 azaltılırsa sayı nasıl değişir?

Örnek...17 :Örnek...17 :

x1y ve xy1 üç basamaklı sayılardır. 
x1y+xy1=666 olduğuna göre  x•y kaçtır?

Örnek...18 :Örnek...18 :

İki basamaklı xy sayısının soluna 3 yazılarak elde edilen 
sayı ile sağına 33 yazılarak elde edilen sayının toplamı 
820 olduğuna göre a+b kaçtır?

 

Örnek...19 :Örnek...19 :

abc üç basamlı sayıdır. abc sayısını 35 ile çarpan bir 
öğrenci aşağıdaki biçimde işlemi hatalı yapmıştır. 

Örnek...20 :Örnek...20 :

Şekildeki her nokta bir rakamı temsil etmektedir.

buna göre işlemin doğru sonucu kaçtır?

Örnek...21 :Örnek...21 :

 yandaki işlemde her nokta bir rakamı 

göstermektedir. Buna göre işlemin sonucu kaçtır?

Örnek...22 :Örnek...22 :

1 den 99 a kadar  o lan tamsayı lar  so ldan sağa
doğru  yan yana yazı larak

a = 123. . .91011. . .9899 
şek l inde  189 basamakl ı  b i r  a  sayıs ı  
o luşturu luyor.
Buna göre,  a  nın  so ldan 15.  rakamı ve 
sağdan 126.  rakamının top lamı  kaçt ı r?

abc
35

...

...
1176

+

x

..4
.9

 ...
5..+

x

a>b>c olmak üzere abc, bac, cab üç basamaklı sayılardır.
500<abc+bac+cab<900  olduğuna göre  b nin en büyük değeri ile
en küçük değerinin çarpımı kaçtır?

abc+bca+cab

3

8
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Belirli bir kurala göre dizilmiş ve eşit miktarda artarak  (ya 
da azalarak) devam eden sayılara ardışık sayılar (ritmik 
sayılar) denir. Ardışık terimleri arasındaki farkları sabit olan
sayı dizilerine aritmetik sayı dizileri denir. 
1,2,3,...
2,7,12,17,...
10,8,6,4,..
 
 

Örnek...23 :Örnek...23 :

2x+18 ve 3x−6 ardış ık  ik i  sayıdı r.  Buna göre  x
yer ine  yazı lab i lecek sayı lar ın  çarpımı  kaçt ı r?

Örnek...24 :Örnek...24 :

x,y  ve z  ardış ık  tek sayı lardı r.  x<y<z
olduğuna göre,  
3 x−2 y−z+4
x−z+3

i ş lemin in  sonucu

kaçt ı r?

Örnek...25 :Örnek...25 :

Ardış ık  5  tam sayının top lamı  210 ise or tanca  
sayı  kaçt ı r?

Örnek...26 :Örnek...26 :

Ardış ık  10  sayıdan en büyük 3 tanesin in
top lamı  A dı r.  Buna göre ,  bu sayı lar ın  en 
küçük4 tanesin in  top lamının A türünden eş i t i  
nedi r?

Örnek...27 :Örnek...27 :

12+15+18+. . .+72 top lamının  değer i  kaçt ı r?

Örnek...28 :Örnek...28 :

42+44+46+. . .+144 top lamının  değer i  kaçt ı r?


