




Matematik Ö¤retmeni
 (Marmara Üniversitesi)


KEMAL TÜRKEL‹’nin


Tüm ‹kö¤retim 8.s›n›f ö¤encilerini


L‹SELERE Girifl  TEST Seçme S›navlar›;


SBS; OGES (Ortaö¤retime Geçifl Sistemi)


* ALS (Türk Silahl› Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay 


Haz›rlama Okulu Seçme S›nav›),


* Özel YABANCI Liseler’e Girifl S›nav›


* PYBS (Paras›z Yat›l›l›k ve Bursluluk S›nav›)


ile Okulda  MATEMAT‹K Dersine Yard›mc›


Konu Anlat›ml› - Tümü Aç›klamal› Çözümlü


MATEMAT‹K TEST’lerini


Pratik çözmeyi ö¤reten
evinizdeki ö¤retmeniniz


Ö⁄RETMEN
K‹TAP


www.kemalturkeli.com
kemal_turkeli@yahoo.com


Say›n Ö¤retmenler,
Say›n Veliler,
De¤erli Çal›flkan Ö¤renciler,


Geçmiflte ‹lkö¤retim 5.,6. ve 7. s›n›f ö¤rencileri
için Okula yard›mc› MATEMAT‹K kitaplar› yazm›flt›m.
Ayr›ca  Lise 1 Konu anlat›ml› çözümlü Matematik
Testleri Yard›mc› ve Üniversitelere Girifle  haz›rlay›c›
Ö⁄RETMEN K‹TAP ve KILAVUZ K‹TAP  gibi 30
civar› Test veya Konu Anlat›ml› kitaplar  yaz›p
yay›nlam›flt›m. Elinizdeki bu kitab›, ‹lkö¤retim 8.s›n›f
ö¤rencilerine Okuldaki  Matematik derslerine ve
Haziranda girecekleri SBS S›nav›nda sorulacak 20
Matematik Test sorusuna en iyi flekilde haz›rlana-
bilmeleri için yazd›m. ALS  (Türk  Silahl›  Kuvvetleri
Askeri Liseler ile Bando Astsubay Haz›rlama
Okulunda Ö¤renim Görecek Ö¤rencileri Seçme
S›nav›), Özel Yabanc› Liselere Girifl S›nav› ile PYBS
(Paras›z Yat›l›l›k ve Bursluluk S›nav›) gibi s›navlara
girecek tüm ö¤rencilere yard›mc› olacak flekilde
konu anlat›m›na  ve çözümlü Testlere yer verdim.
8.s›n›f›n Degifltirilen yeni program› ile örtüflen geç-
miflte  Liselere Girifl s›navlar›nda sorulmufl Test so-
rular›n›  inceleyerek kitab›mdaki Test sorular›n› ve
konu Anlat›m›m›  s›navlarda önemsenen bilgiyi kav-
rama, kurallar›(bilgileri) problemle iliflkilendirebilme
becerisi ve ifllem (4 ifllem, üslü veya köklü say›larla
gibi) performans› gibi ölçütlere uygun olarak kitab›m›
yazd›m. Konular› kavratmak için cebirsel ifadelerdeki
harflere olas› de¤erler atayarak konuyu say›sal so-
nuçlarla yorumlayarak daha iyi kavraman›z› kolay-
laflt›rmaya çal›flt›m. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ö¤re-
nilmesini önemsedi¤i program› hem internet site-
sinden inceledim hem de  yay›nlad›¤› ‹lkö¤retim
8.s›n›f Ders Kitab›, Ö¤renci  Çal›flma Kitab› ile Ö¤ret-
men K›lavuz Kitab›ndan inceledim. Ayr›ca Ayd›n ve
Erdem yay›nlar›n›n 8.s›n›f Ders kitaplar›ndan  MEB
program›n› nas›l ifllediklerini inceledim. ‹nternetten
veya  ‹ngilizce Matematik kitaplar›ndan da Uluslar
aras› (Global) 8.s›n›f Matematik konular›n›n anlat›l›fl
 standard›n› da kitab›m› yazarken inceledim. Sonuçta
bu kitap Uluslararas› Matematik konular›n›n içinden
MEB’in 8.s›n›f için seçti¤i ( önemsediklerini) ö¤renciye
kavratmay› konular› bilinçli daha derinden ö¤retmeyi
amaçlayan bir ifllenmifl eser niteli¤i de giderek kazan-
d›. Liselere Girifl SBS s›nav›nda konuyu iyi anlam›fl
ö¤rencilerin yapabilece¤i ama konuyu iyi bilmeyen


birkaç formül ezberlemifl ö¤rencinin yapamayaca¤›
seçici Matematik Test sorular› sorulmaktad›r. Kitab›n
sonuna 3 tane 20’fler soruluk SBS Matematik
Deneme Testleri de koydum. Kitapta yer alan tüm
Test sorular›n›n do¤ru cevaplar› ile Aç›klamal›
Çözümlerini kitab›n sonunda verdim. Bir Test
sorusunu Do¤ru yapm›fl bile olsan›z Aç›klamal›
çözümünü de incelemenizi öneririm. Kitaptaki
çözümlü sorular›n da çözümünü bir ka¤›tla örtüp
önce kendiniz çözmeyi deneyin. Çözemezseniz
çözümünden yararlanarak nas›l çözmeniz gerekti¤ini
ö¤renebilmeniz için çözümü mutlaka siz de yazarak
kavramaya çal›fl›n. Gazete gibi okuyarak yazmadan
ve özet ç›karmadan Matematik ö¤renilmez. Seviye
Belirleme S›nav›nda Matematik Testinin a¤›rl›k
katsay›s› 4, Türkçe testinin  a¤›rl›k katsay›s› 4,
Fen Bilgisi testinin a¤›rl›k katsay›s› 3, Sosyal
Bilgiler testinin a¤›rl›k katsay›s› 3, Yabanc› Dil
testinin  a¤›rl›k  katsay›s› 1 olacakt›r. Görülüyor
ki Matematik Test sorular› 15 üzerinden 4 olarak
a¤›rland›r›lacakt›r.


Benim hesaplad›¤›m net say›lar›na göre yaklafl›k
(tahmini) 2009 Formülü flöyledir:
2009 SBS  8.s›n›f = 5,17 Matematik + 5,17 Türkçe
+ 4,64 Fen ve T. + 3,515 Sosyal +1,28 ‹ng + 92,55
(Taban puan)


2008 Liselere Girifl s›nav›nda  913631 Aday
yar›flm›flt›r. Adaylar›n 814 887si (%89’u) Tercih ya-
pabilme hakk›n› kazanabildi. Bunlar›n 601 471’i
tercih yapt›. Tercih yapanlar›n 237376’s› (Baflvuran-
lar›n %25’i) 2. yerlefltirmede tercihlerinden birine
yerlefltirildi. Anadolu Liselerini toplam 110170 ö¤renci
kazand›.


2008 Liselere Girifl s›nav›nda 100 soruyu do¤ru
yan›tlayabilen ve okul baflar› notlar› 100 puan olan
97 birinci ö¤renci ile yeni bir rekor k›r›ld›. Birincilerin
18’i ‹stanbul’dan ç›kt›. 2008 de 100 net yapan ö¤renci
say›s› 263 oldu fakat bunlar›n 166’s›n›n okul Diploma
notlar› 100 puan olmad›¤›ndan s›nav birincisi
olamad›lar.  97 birinci ö¤renciden 32’si Galatasaray
Lisesi’ni seçti. Birincilerden  Murat Sa¤›n ise  Özel
Bahçeflehir Fen ve Teknoloji Lisesini tercih etti.  Fen
ve Sosyal Bilimler Liselerini toplam  7392 ö¤renci
kazand›. ‹stanbul’daki  1578 ‹lkö¤retim  okulunun
(221’i Özeldir)  Birincisi olan ö¤renciler  en iyi okullar›
kazanabilmek için 2009 SBS s›nav›nda  birbirleriyle
yar›flacaklard›r. Okullar›n›n 1.si olmayan ö¤renciler,


gözde bir Anadolu Lisesini  kazanabilmeleri  için
zamanlar›n› çok iyi kullan›p çok iyi bir ders çal›flma
program› yapabilirlerse  iyi bir Anadolu Lisesini
kazanabilirler. 2008’de ‹stanbul’daki 86 Anadolu
Lisesine 13114 ö¤rencilik kontenjan ayr›ld›. ‹stan-
bul’dan baflvuran 163721 aday›n en çok 13 114’ü
(%8’i) Anadolu Liselerini kazanabildi. Adaylar 2008
‘de sorulan 100 soruyu (http://oges.meb.gov.tr)
Arflivinden   çözmeyi denesinler. Ayr›ca SBS Adaylar›
sitede verilen geçmifl y›llarda sorulmufl s›nav
sorular›n› da çözmeye çal›fls›nlar.


Öncelikle ö¤rendikleri konularla ilgili  sorular›
çözmeye çal›fls›nlar. Kendi Performanslar›n›n iyi
oldu¤u saatlerde henüz ö¤retilmeyen konular›, okul-
da ö¤retilmesini beklemedenö¤renmeye çal›fl›nlar.


 SBS adaylar›n›n Y›lsonu Baflar› Puan› (YBP)
sene sonu Karne  notlar›ndan hesaplanacakt›r. Y›l
sonu okul puan›n›z okulunuzdaki en baflar›l› ö¤ren-
cinin baflar› puan›na bölünerek sonuç 125 ile çarp›-
lacakt›r. En çok 125 puan okuldan kazanabile-
ceksiniz. Bulunan puan S›n›f Puan›n›z hesaplan›rken
SBS’ nize eklenecektir.  8.s›n›f  S›n›f Puan›n›z›n 350
puan› SBS den, 125 puan› Okul derslerinizdeki
baflar›n›zdan ve 25 puan› da okulunuzdaki Davran›fl
puanlar›n›z›n toplam›ndan oluflacakt›r. SBS puan-
lar›na YBP puanlar› da eklenece¤inden ö¤rencilerin
okul notlar›n› artt›rmaya önem vermeleri de gerek-
mektedir.


2009 ‹stanbul Galatasaray Lisesinin  (Frans›zca)
100. ö¤rencisinin puan› 495.491 Türkiye s›ras› 551
idi. ‹stanbul Lisesinin (Almanca) 180.  ö¤rencisinin
(sonuncunun) puan› 491,382 Türkiye s›ras› 1170 idi.


Befliktafl KABATAfi Erkek Lisesinin 176. sonuncu
ö¤rencisinin puan› 487,832 Türkiye s›ras› 2450, neti
ise 96,7 puand›. Bahçelievler’deki Adnan Menderes
AL 150. ö¤rencisinin puan› 472,887 Türkiye s›ras›
9713 ‹stanbul s›ras› 1921, neti ise 93 oldu. Ataköy
Hasan Polatkan Anadolu Lisesini kazanan 90. ö¤ren-
cinin Türkiye s›ras› 31021,  puan›  da 432,905 oldu.
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesini kazanan 150.
ö¤rencinin Türkiye s›ras› 51232,  puan› da 419,066
oldu.


‹nternet sitemde kitab›n bas›m› s›ras›nda gözden
kaçan düzeltmeleri veya kitapla ilgili veya SBS
Haz›rl›k sürecinizde yararl› Rehberlik yaz›lar›n› veya
 ö¤rencilere yararl› olabilecek çeflitli ek bilgileri(Site
adreslerine ba¤lant›lar gibi) bulabileceksiniz.  sitemde
tüm SBS ve ÖSS adaylar›na Okula Yard›mc› +
S›nava Haz›rlay›c› çeflitli yararl› bilgiler bulacaks›n›z.
Kitapta olmas›n› istedi¤iniz soru çeflitlerini veya


istedi¤iniz konu anlat›m›n› sitedeki adresime yaz›p
bana yollarsan›z kitab›m›n yeni bask›s›n› isteklerinizi
 göz önüne al›p gelifltirmeye çal›flaca¤›m. Okuma
h›z›n›z› elinizden geldi¤ince artt›rmaya önem verin.


K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.
com, H›zl› Okuma, Bellek Gelifltirme, Düflünce Gü-
cü)’den bölümlerinden çok yararlanacaksan›z.


2009 ‹stanbul 8.s›n›f SBS Adaylar›na Matematik
temellerini gelifltirme sürecinde gerek Okul derslerin-
de ve istedi¤iniz Anadolu Lisesini kazand›rmada
kitab›m›n sizlere yararl› oldu¤unu  bildirece¤iniz e-
mailleriniz (Elektronik Posta) yeni Test kitab› yazmak
için  çal›flma heyecan›m› olumlu yönde artt›racakt›r.
Baflar› haberlerinizi almak umuduyla, Tüm okurlar›m›n
öneri ve elefltirisi ile kitab›m›n içeri¤i daha da gelifl-
tirilerek zenginleflecektir.


Ataköy Gazetesi SBS Rehberlik köflesi yazar›
Matematik ö¤retmeni yazar Kemal Türkeli


www.kemalturkeli.com veya
Ataköy Gazetesindeki www.atakoygazete.


com.tr  SBS Adaylar›na  Ayl›k REHBERL‹K Köflesi
Yaz›m› + Arflivdeki yaz›lar›m› da ücretsiz okuyunuz.


Tel:212.4423040
Cep; 0536.5118400;


2009 ‹stanbul
MSN+ e-mail;
kemal_turkeli@yahoo.com
www.kemalturkeli.com


Önsöz
‹lkö¤retim 8. s›n›f SBS’ye  Haz›rl›k + OKUL’a Yard›mc›  MATEMAT‹K TEST’lerini


ö¤reten evinizdeki ö¤retmeniniz  Ö⁄RETMEN K‹TAP


‹çindekiler:


1. Ünite : Aralar›nda Farkl› iliflkiler (kurallar) olan fiekil ve Say› kümeleri (7), Fraktal geometri (Fractal
geometry) (7) , Dönüflüm Geometrisi ; Koordinat sisteminde bir eksene göre bir fleklin yans›ma alt›ndaki
görüntüsü (11), Orijin etraf›nda bir flekli döndürmek (12), fiekli eksenlere paralel öteleme (13), Araflt›rmalar
için uygun soru oluflturma, Örneklem (14), Histogram oluflturarak grafi¤ini çizme (14), Üslü say›lar (16), Üslü
say›lar›n bilimsel gösterimi (19), 1.Ünite Test Sorular› (20,çözümleri 183)


2. Ünite: Olas›l›k nedir? Çeflitleri (25), Olay çeflitleri (25), Olas›l›k Testleri (28, çözümleri 187) , Kareköklü
Say›lar (30), Kareköklü say›larla ifllemler (32), Kareköklü Say›lar Testi (36), Gerçek say›lar (37), Standart
Sapma (37) ,2.Ünite Test Sorular› (42,çözümleri 191’de),


3. Ünite: GEOMETR‹ ; Üçgenler (44), Üçgen eflitsizli¤i (44) , üçgen çizimi (47), Do¤ru parças›n›n orta
dikme do¤rusunu çizmek(48), Yüksekliklerin özellikleri (49), Pisagor ba¤›nt›s› (51), Say› örüntüleri (60),
Aritmetik dizi (61), Geometrik dizi (61), Özdefllikler (63), Üç terimli cebirsel ifadeleri cebir karolar›n› kullanarak
çarpanlar›na ay›rmak (65), Rasyonel Cebirsel ifadelerle ifllem yaparak olabiliyorsa sonucun sadelefltirmelerini
yapmak (66), 3.Ünite Test Sorular› (72,çözümleri 194),


4. Ünite: Kombinasyon (76), Permütasyon (77), Denklem sistemleri (79),  Do¤rusal (1.dereceden) Denklem
sistemlerinin cebirsel yok etme veya yerine koyma yöntemi ile çözümü (81),  Üçgenlerin eflitli¤i (84),
Üçgenlerin Benzerli¤i (87), Geometrik Cisimler; Üçgen prizma (95), Üçgen prizman›n Alan› (97), Düzgün
alt›gen dik prizman›n alan› (98), Piramit (107), Dik koni (108), Küre (108), 4.Ünite Test Sorular› (109, çözümü
199),


5. Ünite; Dik Piramidin yüzey Alan›n›, hacmini hesaplama (114), Dik Dairesel koninin yüzey Alan› (117),
Kürenin yüzey alan›n›n hesab› (120), Dik piramidin Hacmi (125), Dik dairesel Koninin Hacmi (128), Kürenin
Hacmi (132), ‹zdüflümü ve Çok yüzlüler (136), Perspektif çizimi (136), Bir nokta ve iki nokta perspektifinin
çizimi (137), Çok yüzlüler ve ara kesitleri (138), 5.Ünite SBS TEST Sorular› (142, çözümleri 205),


6. Ünite: Geometrik cisimler : Çok küplüleri kullanarak yap›lar oluflturmak (148), Geometrik cisimlerin
simetrileri (149), Do¤runun E¤imi nedir? Nas›l hesaplan›r? (153) , Do¤rusal denklem sistemlerinin grafiklerini
çizerek sistemin çözüm kümesini bulmak (155), Eflitsizlikler (157), ‹ki bilinmeyenli do¤rusal eflitsizliklerin
çözüm kümesinin ikililerini koordinat düzleminde gösterme (158), Trigonometrik oranlar›n tan›m› (160),
30˚,60˚,45˚  aç›lar›n trigonometrik oranlar›(161), 6.Ünite Test Sorular›(166,çözümleri 213),


7. Ünite 8 SBS 1.Matematik Deneme Testi sorular› (172), 8 SBS 2.Matematik Deneme Testi sorular›
(175),  8. SBS 3.Matematik Deneme Testi sorular› (178),


8.Ünite : 7 Ünitede çözülmeyen  Test Sorular›n›n cevaplar› ile Aç›klamal› çözümleri.  20.sayfadaki 1.Ünite
Testlerinin cevaplar› ile çözümleri (183), 28 sayfadaki 2.Ünite Testlerinin cevap ve çözümleri (187), 36.
Sayfan›n 189’da, 42. sayfadakinin 191’de, 72. sayfadaki 3.Ünitenin 194’de, 109. sayfadaki 4. Ünitenin
199’da, 142. sayfadaki 5. Ünitenin 205’de, 166. sayfadaki 6. Ünitenin 213’de, 172. sayfadaki 1. Denemenin
219’da, 175. sayfadaki 2. Denemenin 224’de, 178. sayfadaki, 3. Denemenin 230’da cevap ve çözümleri
verilmifltir.








Say›n Ö¤retmenler,
Say›n Veliler,
De¤erli Çal›flkan Ö¤renciler,


Geçmiflte ‹lkö¤retim 5.,6. ve 7. s›n›f ö¤rencileri
için Okula yard›mc› MATEMAT‹K kitaplar› yazm›flt›m.
Ayr›ca  Lise 1 Konu anlat›ml› çözümlü Matematik
Testleri Yard›mc› ve Üniversitelere Girifle  haz›rlay›c›
Ö⁄RETMEN K‹TAP ve KILAVUZ K‹TAP  gibi 30
civar› Test veya Konu Anlat›ml›  kitaplar  yaz›p
yay›nlam›flt›m. Elinizdeki bu kitab›, ‹lkö¤retim 8.s›n›f
ö¤rencilerin e Okuldaki  Matemat ik dersler ine ve
Haziranda girecekleri SBS S›nav›nda sorulacak 20
Matematik Test sorusuna en iyi flekilde haz›rlana-
bilmeleri için yazd›m. ALS  (Türk  Silahl›  Kuvvetleri
Askeri Liseler ile Bando Astsubay Haz›rlama
Okulunda Ö¤renim Görecek Ö¤renc ileri Seçme
S›nav›), Özel Yabanc› Liselere Girifl S›nav› ile PYBS
(Paras›z Yat›l›l›k ve Bursluluk S›nav›) gibi s›navlara
girecek tüm ö¤renciler e yard›mc› olacak flekilde
konu anlat›m›na  ve çözümlü Testlere yer verdim.
8.s›n›f›n Degifltirilen yeni program› ile örtüflen geç-
miflte  Liselere Girifl s›navlar›nda sorulmufl Test so-
rular›n›  inceleyerek kitab›mdaki Test sorular›n› ve
konu Anlat›m›m›  s›navlarda önemsenen bilgiyi kav-
rama, kurallar›(bilgileri) problemle iliflkilendirebilme
becerisi ve ifllem (4 ifllem, üslü veya köklü say›larla
gibi) performans› gibi ölçütlere uygun olarak kitab›m›
yazd›m. Konular› kavratmak için cebirsel ifadelerdeki
harflere olas› de¤erler atayarak konuyu say›sal so-
nuçlarla yorumlayarak daha iyi kavraman›z› kolay-
laflt›rmaya çal›flt›m. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ö¤re-
nilmesini önemsedi¤i program› hem internet site-
sinden inceledim  hem de  yay›nlad ›¤› ‹lkö¤retim
8.s›n›f Ders Kitab›, Ö¤renci  Çal›flma Kitab› ile Ö¤ret-
men K›lavuz Kitab›ndan inceledim. Ayr›ca Ayd›n ve
Erdem yay›nlar›n›n 8.s›n›f Ders kitaplar›ndan  MEB
program›n› nas›l ifllediklerini inceledim. ‹nternetten
veya  ‹ngilizce Matematik kitaplar›ndan da Uluslar
aras› (Global) 8.s›n›f Matematik konular›n›n anlat›l›fl
 standard›n› da kitab›m› yazarken inceledim. Sonuçta
bu kitap Uluslararas› Matematik konular›n›n içinden
MEB’in 8.s›n›f için seçti¤i ( önemsediklerini) ö¤renciye
kavratmay› konular› bilinçli daha derinden ö¤retmeyi
amaçlayan bir ifllenmifl eser niteli¤i de giderek kazan-
d›. Liselere Girifl SBS s›nav›nda konuyu iyi anlam›fl
ö¤rencilerin yapabilece¤i ama konuyu iyi bilmeyen


birkaç formül ezberlemifl ö¤rencinin yapamayaca¤›
seçici Matematik Test sorular› sorulmaktad›r. Kitab›n
sonuna 3 tane 20’fler soruluk SBS Matematik
Deneme Testleri de koydum. Kitapta yer alan tüm
Test sorular›n›n do¤ru cevaplar› ile Aç›klamal›
Çözümlerini kitab›n sonunda verdim. Bir Test
sorusun u Do¤ru yapm›fl bile olsan›z Aç›klamal›
çözümünü de incelemenizi öneririm. Kitaptaki
çözümlü sorular›n da çözümünü bir ka¤›tla örtüp
önce kendiniz çözmeyi deneyin. Çözemezseniz
çözümünden yararlanarak nas›l çözmeniz gerekti¤ini
ö¤renebilmeniz için çözümü mutlaka siz de yazarak
kavramaya çal›fl›n. Gazete gibi okuyarak yazmadan
ve özet ç›karmadan Matematik ö¤renilmez. Seviye
Belirleme S›nav›nda Matematik Testinin a¤›rl›k
katsay›s› 4, Türkçe testinin  a¤›rl›k katsay›s› 4,
Fen Bilgisi  testinin a¤›rl›k katsay›s› 3, Sosyal
Bilgiler testinin a¤›rl›k katsay›s› 3, Yabanc› Dil
testinin  a¤›rl›k  katsay›s› 1 olacakt›r. Görülüyor
ki Matematik Test sorular› 15 üzerinden 4 olarak
a¤›rland›r›lacakt›r.


Benim hesaplad›¤›m net say›lar›na göre yaklafl›k
(tahmini) 2009 Formülü flöyledir:
2009 SBS  8.s›n›f = 5,17 Matematik + 5,17 Türkçe
+ 4,64 Fen ve T. + 3,515 Sosyal +1,28 ‹ng + 92,55
(Taban puan)


2008 Liselere Girifl s›nav›nda  913631 Aday
yar›flm›flt›r. Adaylar›n 814 887si (%89’u) Tercih ya-
pabilme hakk›n› kazana bildi. Bunlar›n 601 471’i
tercih yapt›. Tercih yapanlar›n 237376’s› (Baflvuran-
lar›n %25’i) 2. yerlefltirmede tercihlerinden birine
yerlefltirildi. Anadolu Liselerini toplam 110170 ö¤renci
kazand›.


2008 Liselere Girifl s›nav›nda 100 soruyu do¤ru
yan›tlayabilen ve okul baflar› notlar› 100 puan olan
97 birinci ö¤renci ile yeni bir rekor k›r›ld›. Birincilerin
18’i ‹stanbul’dan ç›kt›. 2008 de 100 net yapan ö¤renci
say›s› 263 oldu fakat bunlar›n 166’s›n›n okul Diploma
notlar› 100 puan olmad›¤›ndan s›nav birincisi
olamad›lar.  97 birinci ö¤renciden 32’si Galatasaray
Lisesi’ni seçti. Birincilerden  Murat Sa¤›n ise  Özel
Bahçeflehir Fen ve Teknoloji Lisesini tercih etti.  Fen
ve Sosyal Bilimler Liselerini toplam  7392 ö¤renci
kazand›. ‹stanbul’daki  1578 ‹lkö¤retim  okulunun
(221’i Özeldir)  Birincisi olan ö¤renciler  en iyi okullar›
kazanabilmek için 2009 SBS s›nav›nda  birbirleriyle
yar›flacaklard›r. Okullar›n›n 1.si olmayan ö¤renciler,


gözde bir Anadolu Lisesini  kazanabilmeleri  için
zamanlar›n› çok iyi kullan›p çok iyi bir ders çal›flma
program› yapabilirlerse  iyi bir Anadolu Lisesini
kazanabilirler. 2008’de ‹stanbul’daki 86 Anadolu
Lisesine 13114 ö¤rencilik kontenjan ayr›ld›. ‹stan-
bul’dan baflvuran 163721 aday›n en çok 13 114’ü
(%8’i) Anadolu Liselerini kazanabildi. Adaylar 2008
‘de sorulan 100 soruyu (http://oges.meb.gov.tr)
Arflivinden   çözmeyi denesinler. Ayr›ca SBS Adaylar›
sitede verilen geçmifl y›llarda sorulmufl s›nav
sorular›n› da çözmeye çal›fls›nlar.


Öncelikle ö¤rendikleri konularla ilgili  sorular›
çözmeye çal›fls›nlar. Kendi Performanslar›n›n iyi
oldu¤u saatlerde henüz ö¤retilmeyen konular›, okul-
da ö¤retilmesini beklemedenö¤renmeye çal›fl›nlar.


 SBS adaylar›n›n Y›lsonu Baflar› Puan› (YBP)
sene sonu Karne  notlar›ndan hesaplanacakt›r. Y›l
sonu okul puan›n›z okulunuzdaki en baflar›l› ö¤ren-
cinin baflar› puan›na bölünerek sonuç 125 ile çarp›-
lacakt›r. En çok 125 puan okuldan kazanabile-
ceksiniz. Bulunan puan S›n›f Puan›n›z hesaplan›rken
SBS’ nize eklenecektir.  8.s›n›f  S›n›f Puan›n›z›n 350
puan› SBS den, 125 puan› Okul derslerinizdeki
baflar›n›zdan ve 25 puan› da okulunuzdaki Davran›fl
puanlar›n›z›n toplam›ndan oluflacakt›r. SBS puan-
lar›na YBP puanlar› da eklenece¤inden ö¤rencilerin
okul notlar›n› artt›rmaya önem vermeleri de gerek-
mektedir.


2009 ‹stanbul Galatasaray Lisesinin  (Frans›zca)
100. ö¤rencisinin puan› 495.491 Türkiye s›ras› 551
idi. ‹stanbul Lisesinin (Almanca) 180.  ö¤rencisinin
(sonuncunun) puan› 491,382 Türkiye s›ras› 1170 idi.


Befliktafl KABATAfi Erkek Lisesinin 176. sonuncu
ö¤rencisinin puan› 487,832 Türkiye s›ras› 2450, neti
ise 96,7 puand›. Bahçelievler’deki Adnan Menderes
AL 150. ö¤rencisinin puan› 472,887 Türkiye s›ras›
9713 ‹stanbul s›ras› 1921, neti ise 93 oldu. Ataköy
Hasan Polatkan Anadolu Lisesini kazanan 90. ö¤ren-
cinin Türkiye s›ras› 31021,  puan›  da 432,905 oldu.
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesini kazanan 150.
ö¤rencinin Türkiye s›ras› 51232,  puan› da 419,066
oldu.


‹nternet sitemde kitab›n bas›m› s›ras›nda gözden
kaçan düzeltmeleri veya kitapla ilgili veya SBS
Haz›rl›k sürecinizde yararl› Rehberlik yaz›lar›n› veya
 ö¤rencilere yararl› olabilecek çeflitli ek bilgileri(Site
adreslerine ba¤lant›lar gibi) bulabileceksiniz.  sitemde
tüm SBS ve ÖSS adaylar›na Okula Yard›mc› +
S›nava Haz›rlay›c› çeflitli yararl› bilgiler bulacaks›n›z.
Kitapta olmas›n› istedi¤iniz soru çeflitlerini veya


istedi¤iniz konu anlat›m›n› sitedeki adresime yaz›p
bana yollarsan›z kitab›m›n yeni bask›s›n› isteklerinizi
 göz önüne al›p gelifltirmeye çal›flaca¤›m. Okuma
h›z›n›z› elinizden geldi¤ince artt›rmaya önem verin.


K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.
com, H›zl› Okuma, Bellek Gelifltirme, Düflünce Gü-
cü)’den bölümlerinden çok yararlanacaksan›z.


2009 ‹stanbul 8.s›n›f SBS Adaylar›na Matematik
temellerini gelifltirme sürecinde gerek Okul derslerin-
de ve istedi¤iniz Anadolu Lisesini kazand›rmada
kitab›m›n sizlere yararl› oldu¤unu  bildirece¤iniz e-
mailleriniz (Elektronik Posta) yeni Test kitab› yazmak
için  çal›flma heyecan›m› olumlu yönde artt›racakt›r.
Baflar› haberlerinizi almak umuduyla, Tüm okurlar›m›n
öneri ve elefltirisi ile kitab›m›n içeri¤i daha da gelifl-
tirilerek zenginleflecektir.


Ataköy Gazetesi SBS Rehberlik köflesi yazar›
Matematik ö¤retmeni yazar Kemal Türkeli


www.kemalturkeli.com veya
Ataköy Gazetesindeki www.atakoygazete.


com.tr  SBS Adaylar›na  Ayl›k REHBERL‹K Köflesi
Yaz›m› + Arflivdeki yaz›lar›m› da ücretsiz okuyunuz.


Tel:212.4423040
Cep; 0536.5118400;


2009 ‹stanbul
MSN+ e-mail;
kemal_turkeli@yahoo.com
www.kemalturkeli.com


Önsöz
‹lkö¤retim 8. s›n›f SBS’ye  Haz›rl›k + OKUL’a Yard›mc›  MATEMAT‹K TEST’lerini


ö¤reten evinizdeki ö¤retmeniniz  Ö⁄RETMEN K‹TAP


‹çindekiler:


1. Ünite : Aralar›nda Farkl› iliflkiler (kurallar) olan fiekil ve Say› kümeleri (7), Fraktal geometri (Fractal
geometry) (7) , Dönüflüm Geometrisi ; Koordinat sisteminde bir eksene göre bir fleklin yans›ma alt›ndaki
görüntüsü (11), Orijin etraf›nda bir flekli döndürmek (12), fiekli eksenlere paralel öteleme (13), Araflt›rmalar
için uygun soru oluflturma, Örneklem (14), Histogram oluflturarak grafi¤ini çizme (14), Üslü say›lar (16), Üslü
say›lar›n bilimsel gösterimi (19), 1.Ünite Test Sorular› (20,çözümleri 183)


2. Ünite: Olas›l›k nedir? Çeflitleri (25), Olay çeflitleri (25), Olas›l›k Testleri (28, çözümleri 187) , Kareköklü
Say›lar (30), Kareköklü say›larla ifllemler (32), Kareköklü Say›lar Testi (36), Gerçek say›lar (37), Standart
Sapma (37) ,2.Ünite Test Sorular› (42,çözümleri 191’de),


3. Ünite: GEOMETR‹ ; Üçgenler (44), Üçgen eflitsizli¤i (44) , üçgen çizimi (47), Do¤ru parças›n›n orta
dikme do¤rusunu çizmek(48), Yüksekliklerin özellikleri (49), Pisagor ba¤›nt›s› (51), Say› örüntüleri (60),
Aritmetik dizi (61), Geometrik dizi (61), Özdefllikler (63), Üç terimli cebirsel ifadeleri cebir karolar›n› kullanarak
çarpanlar›na ay›rmak (65), Rasyonel Cebirsel ifadelerle ifllem yaparak olabiliyorsa sonucun sadelefltirmelerini
yapmak (66), 3.Ünite Test Sorular› (72,çözümleri 194),


4. Ünite: Kombinasyon (76), Permütasyon (77), Denklem sistemleri (79),  Do¤rusal (1.dereceden) Denklem
sistemlerinin cebirsel yok etme veya yerine koyma yöntemi ile çözümü (81),  Üçgenlerin eflitli¤i (84),
Üçgenlerin Benzerli¤i (87), Geometrik Cisimler; Üçgen prizma (95), Üçgen prizman›n Alan› (97), Düzgün
alt›gen dik prizman›n alan› (98), Piramit (107), Dik koni (108), Küre (108), 4.Ünite Test Sorular› (109, çözümü
199),


5. Ünite; Dik Piramidin yüzey Alan›n›, hacmini hesaplama (114), Dik Dairesel koninin yüzey Alan› (117),
Kürenin yüzey alan›n›n hesab› (120), Dik piramidin Hacmi (125), Dik dairesel Koninin Hacmi (128), Kürenin
Hacmi (132), ‹zdüflümü ve Çok yüzlüler (136), Perspektif çizimi (136), Bir nokta ve iki nokta perspektifinin
çizimi (137), Çok yüzlüler ve ara kesitleri (138), 5.Ünite SBS TEST Sorular› (142, çözümleri 205),


6. Ünite: Geometrik cisimler : Çok küplüleri kullanarak yap›lar oluflturmak (148), Geometrik cisimlerin
simetrileri (149), Do¤runun E¤imi nedir? Nas›l hesaplan›r? (153) , Do¤rusal denklem sistemlerinin grafiklerini
çizerek sistemin çözüm kümesini bulmak (155), Eflitsizlikler (157), ‹ki bilinmeyenli do¤rusal eflitsizliklerin
çözüm kümesinin ikililerini koordinat düzleminde gösterme (158), Trigonometrik oranlar›n tan›m› (160),
30˚,60˚,45˚  aç›lar›n trigonometrik oranlar›(161), 6.Ünite Test Sorular›(166,çözümleri 213),


7. Ünite 8 SBS 1.Matematik Deneme Testi sorular› (172), 8 SBS 2.Matematik Deneme Testi sorular›
(175),  8. SBS 3.Matematik Deneme Testi sorular› (178),


8.Ünite : 7 Ünitede çözülmeyen  Test Sorular›n›n cevaplar› ile Aç›klamal› çözümleri.  20.sayfadaki 1.Ünite
Testlerinin cevaplar› ile çözümleri (183), 28 sayfadaki 2.Ünite Testlerinin cevap ve çözümleri (187), 36.
Sayfan›n 189’da, 42. sayfadakinin 191’de, 72. sayfadaki 3.Ünitenin 194’de, 109. sayfadaki 4. Ünitenin
199’da, 142. sayfadaki 5. Ünitenin 205’de, 166. sayfadaki 6. Ünitenin 213’de, 172. sayfadaki 1. Denemenin
219’da, 175. sayfadaki 2. Denemenin 224’de, 178. sayfadaki, 3. Denemenin 230’da cevap ve çözümleri
verilmifltir.








Say›n Ö¤retmenler,
Say›n Veliler,
De¤erli Çal›flkan Ö¤renciler,


Geçmiflte ‹lkö¤retim 5.,6. ve 7. s›n›f ö¤rencileri
için Okula yard›mc› MATEMAT‹K kitaplar› yazm›flt›m.
Ayr›ca  Lise 1 Konu anlat›ml› çözümlü Matematik
Testleri Yard›mc› ve Üniversitelere Girifle  haz›rlay›c›
Ö⁄RETMEN K‹TAP ve KILAVUZ K‹TAP  g ibi 30
civar› Test veya Konu Anlat›ml›  kitaplar  yaz›p
yay›nlam›flt›m. Elinizdeki bu kitab›, ‹lkö¤retim 8.s›n›f
ö¤rencilerin e Okuldaki  Matemat ik dersler ine ve
Haziranda girecekleri SBS S›nav›nda sorulacak 20
Matematik Test sorusuna en iyi flekilde haz›rlana-
bilmeleri için yazd›m. ALS  (Türk  Silahl›  Kuvvetleri
Askeri Liseler ile Bando Astsubay Haz›rlama
Okulunda Ö¤renim Görecek Ö¤renc ileri Seçme
S›nav›), Özel Yabanc› Liselere Girifl S›nav› ile PYBS
(Paras›z Yat›l›l›k ve Bursluluk S›nav›) gibi s›navlara
girecek tüm ö¤renciler e yard›mc› olacak flekilde
konu anlat›m›na  ve çözümlü Testlere yer verdim.
8.s›n›f›n Degifltirilen yeni program› ile örtüflen geç-
miflte  Liselere Girifl s›navlar›nda sorulmufl Test so-
rular›n›  inceleyerek kitab›mdaki Test sorular›n› ve
konu Anlat›m›m›  s›navlarda önemsenen bilgiyi kav-
rama, kurallar›(bilgileri) problemle iliflkilendirebilme
becerisi ve ifllem (4 ifllem, üslü veya köklü say›larla
gibi) performans› gibi ölçütlere uygun olarak kitab›m›
yazd›m. Konular› kavratmak için cebirsel ifadelerdeki
harflere olas› de¤erler atayarak konuyu say›sal so-
nuçlarla yorumlayarak daha iyi kavraman›z› kolay-
laflt›rmaya çal›flt›m. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ö¤re-
nilmesini önemsedi¤i program› hem internet site-
sinden inceledim  hem de  yay›nlad ›¤› ‹lkö¤retim
8.s›n›f Ders Kitab›, Ö¤renci  Çal›flma Kitab› ile Ö¤ret-
men K›lavuz Kitab›ndan inceledim. Ayr›ca Ayd›n ve
Erdem yay›nlar›n›n 8.s›n›f Ders kitaplar›ndan  MEB
program›n› nas›l ifllediklerini inceledim. ‹nternetten
veya  ‹ngilizce Matematik kitaplar›ndan da Uluslar
aras› (Global) 8.s›n›f Matematik konular›n›n anlat›l›fl
 standard›n› da kitab›m› yazarken inceledim. Sonuçta
bu kitap Uluslararas› Matematik konular›n›n içinden
MEB’in 8.s›n›f için seçti¤i ( önemsediklerini) ö¤renciye
kavratmay› konular› bilinçli daha derinden ö¤retmeyi
amaçlayan bir ifllenmifl eser niteli¤i de giderek kazan-
d›. Liselere Girifl SBS s›nav›nda konuyu iyi anlam›fl
ö¤rencilerin yapabilece¤i ama konuyu iyi bilmeyen


birkaç formül ezberlemifl ö¤rencinin yapamayaca¤›
seçici Matematik Test sorular› sorulmaktad›r. Kitab›n
sonuna 3 tane 20’fler soruluk SBS Matematik
Deneme Testleri de koydum. Kitapta yer alan tüm
Test sorular›n›n do¤ru cevaplar› ile Aç›klamal›
Çözümlerini kitab›n sonunda verdim. Bir Test
sorusun u Do¤ru yapm›fl bile olsan›z Aç›klamal›
çözümünü de incelemenizi öneririm. Kitaptaki
çözümlü sorular›n da çözümünü bir ka¤›tla örtüp
önce kendiniz çözmeyi deneyin. Çözemezseniz
çözümünden yararlanarak nas›l çözmeniz gerekti¤ini
ö¤renebilmeniz için çözümü mutlaka siz de yazarak
kavramaya çal›fl›n. Gazete gibi okuyarak yazmadan
ve özet ç›karmadan Matematik ö¤renilmez. Seviye
Belirleme S›nav›nda Matematik Testinin a¤›rl›k
katsay›s› 4, Türkçe testinin  a¤›rl›k katsay›s› 4,
Fen Bilgisi  testinin a¤›rl›k katsay›s› 3, Sosyal
Bilgiler testinin a¤›rl›k katsay›s› 3, Yabanc› Dil
testinin  a¤›rl›k  katsay›s› 1 olacakt›r. Görülüyor
ki Matematik Test sorular› 15 üzerinden 4 olarak
a¤›rland›r›lacakt›r.


Benim hesaplad›¤›m net say›lar›na göre yaklafl›k
(tahmini) 2009 Formülü flöyledir:
2009 SBS  8.s›n›f = 5,17 Matematik + 5,17 Türkçe
+ 4,64 Fen ve T. + 3,515 Sosyal +1,28 ‹ng + 92,55
(Taban puan)


2008 Liselere Girifl s›nav›nda  913631 Aday
yar›flm›flt›r. Adaylar›n 814 887si (%89’u) Tercih ya-
pabilme hakk›n› kazana bildi. Bunlar›n 601 471’i
tercih yapt›. Tercih yapanlar›n 237376’s› (Baflvuran-
lar›n %25’i) 2. yerlefltirmede tercihlerinden birine
yerlefltirildi. Anadolu Liselerini toplam 110170 ö¤renci
kazand›.


2008 Liselere Girifl s›nav›nda 100 soruyu do¤ru
yan›tlayabilen ve okul baflar› notlar› 100 puan olan
97 birinci ö¤renci ile yeni bir rekor k›r›ld›. Birincilerin
18’i ‹stanbul’dan ç›kt›. 2008 de 100 net yapan ö¤renci
say›s› 263 oldu fakat bunlar›n 166’s›n›n okul Diploma
notlar› 100 puan olmad›¤›ndan s›nav birincisi
olamad›lar.  97 birinci ö¤renciden 32’si Galatasaray
Lisesi’ni seçti. Birincilerden  Murat Sa¤›n ise  Özel
Bahçeflehir Fen ve Teknoloji Lisesini tercih etti.  Fen
ve Sosyal Bilimler Liselerini toplam  7392 ö¤renci
kazand›. ‹stanbul’daki  1578 ‹lkö¤retim  okulunun
(221’i Özeldir)  Birincisi olan ö¤renciler  en iyi okullar›
kazanabilmek için 2009 SBS s›nav›nda  birbirleriyle
yar›flacaklard›r. Okullar›n›n 1.si olmayan ö¤renciler,


gözde bir Anadolu Lisesini  kazanabilmeleri  için
zamanlar›n› çok iyi kullan›p çok iyi bir ders çal›flma
program› yapabilirlerse  iyi bir Anadolu Lisesin i
kazanabilirler. 2008’de ‹stanbul’daki 86 Anadolu
Lisesine 13114 ö¤rencilik kontenjan ayr›ld›. ‹stan-
bul’dan baflvuran 163721 aday›n en çok 13 114’ü
(%8’i) Anadolu Liselerini kazanabildi. Adaylar 2008
‘de sorulan 100 soruyu (http://oges.meb.gov.tr)
Arflivinden   çözmeyi denesinler. Ayr›ca SBS Adaylar›
sitede verilen geçmifl y›llarda sorulmufl s›nav
sorular›n› da çözmeye çal›fls›nlar.


Öncelikle ö¤rendikleri konularla ilgili  sorular›
çözmeye çal›fls›nlar. Kendi Performanslar›n›n iyi
oldu¤u saatlerde henüz ö¤retilmeyen konular›, okul-
da ö¤retilmesini beklemedenö¤renmeye çal›fl›nlar.


 SBS adaylar›n›n Y›lsonu Baflar› Puan› (YBP)
sene sonu Karne  notlar›ndan hesaplanacakt›r. Y›l
sonu okul puan›n›z okulunuzdaki en baflar›l› ö¤ren-
cinin baflar› puan›na bölünerek sonuç 125 ile çarp›-
lacakt›r. En çok 125  puan okulda n kazanabile-
ceksiniz. Bulunan puan S›n›f Puan›n›z hesaplan›rken
SBS’ nize eklenecektir.  8.s›n›f  S›n›f Puan›n›z›n 350
puan›  SBS den, 125 puan›  Okul dersleri nizdeki
baflar›n›zdan ve 25 puan› da okulunuzdaki Davran›fl
puanlar›n›z›n toplam›ndan oluflacakt›r. SBS puan-
lar›na YBP puanlar› da eklenece¤inden ö¤rencilerin
okul notlar›n› artt›rmaya önem vermeleri de gerek-
mektedir.


2009 ‹stanbul Galatasaray Lisesinin  (Frans›zca)
100. ö¤rencisinin puan› 495.491 Türkiye s›ras› 551
idi. ‹stanbul Lisesinin (Almanca) 180.  ö¤rencisinin
(sonuncunun) puan› 491,382 Türkiye s›ras› 1170 idi.


Befliktafl KABATAfi Erkek Lisesinin 176. sonuncu
ö¤rencisinin puan› 487,832 Türkiye s›ras› 2450, neti
ise 96,7 puand›. Bahçelievler’deki Adnan Menderes
AL 150. ö¤rencisinin puan› 472,887 Türkiye s›ras›
9713 ‹stanbul s›ras› 1921, neti ise 93 oldu. Ataköy
Hasan Polatkan Anadolu Lisesini kazanan 90. ö¤ren-
cinin Türkiye s›ras› 31021,  puan›  da 432,905 oldu.
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesini kazanan 150.
ö¤rencinin Türkiye s›ras› 51232,  puan› da 419,066
oldu.


‹nternet sitemde kitab›n bas›m› s›ras›nda gözden
kaçan düzel tmeleri  veya kitapla  ilgil i veya SBS
Haz›rl›k sürecinizde yararl› Rehberlik yaz›lar›n› veya
 ö¤rencilere yararl› olabilecek çeflitli ek bilgileri(Site
adreslerine ba¤lant›lar gibi) bulabileceksiniz.  sitemde
tüm SBS ve ÖSS adayla r›na Okula  Yard›mc›  +
S›nava Haz›rlay›c› çeflitli yararl› bilgiler bulacaks›n›z.
Kitapta olmas›n› istedi¤ iniz soru çeflitlerini veya


istedi¤iniz konu anlat›m›n› sitedeki adresime yaz›p
bana yollarsan›z kitab›m›n yeni bask›s›n› isteklerinizi
 göz önüne al›p gelifltirmeye çal›flaca¤›m. Okuma
h›z›n›z› elinizden geldi¤ince artt›rmaya önem verin.


K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.
com, H›zl› Okuma, Bellek Gelifltirme, Düflünce Gü-
cü)’den bölümlerinden çok yararlanacaksan›z.


2009 ‹stanbul 8.s›n›f SBS Adaylar›na Matematik
temellerini gelifltirme sürecinde gerek Okul derslerin-
de ve istedi¤iniz Anadolu Lisesini kazand›rmada
kitab›m›n sizlere yararl› oldu¤unu  bildirece¤iniz e-
mailleriniz (Elektronik Posta) yeni Test kitab› yazmak
için  çal›flma heyecan›m› olumlu yönde artt›racakt›r.
Baflar› haberlerinizi almak umuduyla, Tüm okurlar›m›n
öneri ve elefltirisi ile kitab›m›n içeri¤i daha da gelifl-
tirilerek zenginleflecektir.


Ataköy Gazetesi SBS Rehberlik köflesi yazar›
Matematik ö¤retmeni yazar Kemal Türkeli


www.kemalturkeli.com veya
Ataköy Gazetesindeki www.atakoyg azete.


com.tr  SBS Adaylar›na  Ayl›k REHBERL‹K Köflesi
Yaz›m› + Arflivdeki yaz›lar›m› da ücretsiz okuyunuz.


Tel:212.4423040
Cep; 0536.5118400;


2009 ‹stanbul
MSN+ e-mail;
kemal_turkeli@yahoo.com
www.kemalturkeli.com


Önsöz
‹lkö¤retim 8. s›n›f SBS’ye  Haz›rl›k + OKUL’a Yard›mc›  MATEMAT‹K TEST’lerini


ö¤reten evinizdeki ö¤retmeniniz  Ö⁄RETMEN K‹TAP


‹çindekiler:


1. Ünite : Aralar›nda Farkl› iliflkiler (kurallar) olan fiekil ve Say› kümeleri (7), Fraktal geometri (Fractal
geometry) (7) , Dönüflüm Geometrisi ; Koordinat sisteminde bir eksene göre bir fleklin yans›ma alt›ndaki
görüntüsü (11), Orijin etraf›nda bir flekli döndürmek (12), fiekli eksenlere paralel öteleme (13), Araflt›rmalar
için uygun soru oluflturma, Örneklem (14), Histogram oluflturarak grafi¤ini çizme (14), Üslü say›lar (16), Üslü
say›lar›n bilimsel gösterimi (19), 1.Ünite Test Sorular› (20,çözümleri 183)


2. Ünite: Olas›l›k nedir? Çeflitleri (25), Olay çeflitleri (25), Olas›l›k Testleri (28, çözümleri 187) , Kareköklü
Say›lar (30), Kareköklü say›larla ifllemler (32), Kareköklü Say›lar Testi (36), Gerçek say›lar (37), Standart
Sapma (37) ,2.Ünite Test Sorular› (42,çözümleri 191’de),


3. Ünite: GEOMETR‹ ; Üçgenler (44), Üçgen eflitsizli¤i (44) , üçgen çizimi (47), Do¤ru parças›n›n orta
dikme do¤rusunu çizmek(48), Yüksekliklerin özellikleri (49), Pisagor ba¤›nt›s› (51), Say› örüntüleri (60),
Aritmetik dizi (61), Geometrik dizi (61), Özdefllikler (63), Üç terimli cebirsel ifadeleri cebir karolar›n› kullanarak
çarpanlar›na ay›rmak (65), Rasyonel Cebirsel ifadelerle ifllem yaparak olabiliyorsa sonucun sadelefltirmelerini
yapmak (66), 3.Ünite Test Sorular› (72,çözümleri 194),


4. Ünite: Kombinasyon (76), Permütasyon (77), Denklem sistemleri (79),  Do¤rusal (1.dereceden) Denklem
sistemlerinin cebirsel yok etme veya yerine koyma yöntemi ile çözümü (81),  Üçgenlerin eflitli¤i (84),
Üçgenlerin Benzerli¤i (87), Geometrik Cisimler; Üçgen prizma (95), Üçgen prizman›n Alan› (97), Düzgün
alt›gen dik prizman›n alan› (98), Piramit (107), Dik koni (108), Küre (108), 4.Ünite Test Sorular› (109, çözümü
199),


5. Ünite; Dik Piramidin yüzey Alan›n›, hacmini hesaplama (114), Dik Dairesel koninin yüzey Alan› (117),
Kürenin yüzey alan›n›n hesab› (120), Dik piramidin Hacmi (125), Dik dairesel Koninin Hacmi (128), Kürenin
Hacmi (132), ‹zdüflümü ve Çok yüzlüler (136), Perspektif çizimi (136), Bir nokta ve iki nokta perspektifinin
çizimi (137), Çok yüzlüler ve ara kesitleri (138), 5.Ünite SBS TEST Sorular› (142, çözümleri 205),


6. Ünite: Geometrik cisimler : Çok küplüleri kullanarak yap›lar oluflturmak (148), Geometrik cisimlerin
simetrileri (149), Do¤runun E¤imi nedir? Nas›l hesaplan›r? (153) , Do¤rusal denklem sistemlerinin grafiklerini
çizerek sistemin çözüm kümesini bulmak (155), Eflitsizlikler (157), ‹ki bilinmeyenli do¤rusal eflitsizliklerin
çözüm kümesinin ikililerini koordinat düzleminde gösterme (158), Trigonometrik oranlar›n tan›m› (160),
30˚,60˚,45˚  aç›lar›n trigonometrik oranlar›(161), 6.Ünite Test Sorular›(166,çözümleri 213),


7. Ünite 8 SBS 1.Matematik Deneme Testi sorular› (172), 8 SBS 2.Matematik Deneme Testi sorular›
(175),  8. SBS 3.Matematik Deneme Testi sorular› (178),


8.Ünite : 7 Ünitede çözülmeyen  Test Sorular›n›n cevaplar› ile Aç›klamal› çözümleri.  20.sayfadaki 1.Ünite
Testlerinin cevaplar› ile çözümleri (183), 28 sayfadaki 2.Ünite Testlerinin cevap ve çözümleri (187), 36.
Sayfan›n 189’da, 42. sayfadakinin 191’de, 72. sayfadaki 3.Ünitenin 194’de, 109. sayfadaki 4. Ünitenin
199’da, 142. sayfadaki 5. Ünitenin 205’de, 166. sayfadaki 6. Ünitenin 213’de, 172. sayfadaki 1. Denemenin
219’da, 175. sayfadaki 2. Denemenin 224’de, 178. sayfadaki, 3. Denemenin 230’da cevap ve çözümleri
verilmifltir.








7


Hal› , tarihi binala r›n duvarlar›, kumafl,  perde,
duvar ka¤›d›, defter kapa¤› gibi de¤iflik yüzeylerde
gördü¤ümüz do¤ru, üçgen, çokgen, çember gibi
elemanlardan oluflturulmufl grafik desenlerini
inceledi¤ imizde çizerin (ressam›n) bofl bir ka¤›da
bunlar› hangi mant›k s›ras› ile oluflturdu¤unu merak
ederiz. Ayr›ca Norveç’in çok girintili, ç›k›nt›l› k›y›
fleridine benziyen resimler dijital fotograf makinalar›na
say› dizisi olarak kaydedilirken bayt (byte) veya bit
(1 Byte = 8 Bit) olarak bellekte çok yer tutarlar. Bunu
azaltabilmek için Fraktal geometri (Fractal Geometry)
den yararlanmaya çal›fl›l›r. Fraktal bir fleklin orant›l›
olarak küçült ülmüfl  ya da büyütülmüfl leri ile
oluflturulan flekil kümeleri olan flekil örüntülerine
k›saca fraktal denir.


‹sveçli Matematikçi Helge Von Koch (1870 - 1924)
taraf›ndan gelifltirilen Koch e¤risinin (virajl›) hangi
aflamalarla oluflturuldu¤unu inceleyelim.


1. Ad›m:


|AB| = a = 90 mm = 3.30


Deniz kenar›nda 90 mm’lik k›y› fleridimiz olsun.
fiimdi denizi doldurarak k›y› fleridini uzatal›m.


fieridi 3 eflit parçaya bölelim.


Yani IABI deniz k›y›m›z 4.30 = 120 mm’ye
uzam›flt›r. fiimdi 4 parçan›n herbirini 3’e bölerek
herbirine bir önceki ifllemi tekrarlayal›m:


Bafllang›ç fleklimiz 3 tane 30 mm’den oluflurken


flimdi herbir do¤ru parçam›z›n uzunlu¤u


     . 30 = 10 mm olmufltur. 10 mm =      do¤ru par-


çalar›n›n say›s›n›n 16’ya ç›kt›¤›na yani 4.4 = 16 kat›na


ç›kt›¤›na dikkat ediniz. Sahil fleridimiz de 90 mm’den


16 .      k = 16 .      30 = 160 mm olmufl.


160 - 90 = 70 mm uzam›fl durumdad›r.
Düz k›y›y› doldurarak sahil fleridini 70 mm uzatm›fl


olduk. Norveç’in girintili ç›k›nt›l› k›y›lar›n› and›ran bir
Matematik model gelifltirmifl olduk. Size önerim k›rta-
siyeciden 10 tabaka A4 boyu ince Ayd›nger ka¤›d›
alarak her yeni flekli olufltururken yeni bir Ayd›ngeri
bir öncekinin üstüne selote yple yap›flt›ra rak çiz-
menizdir. Böylece fraktal e¤rilerden oluflan örün-
tünün oluflumunu daha iyi kavrayabilirsiniz.


Bu ifllemi n = 100 kez tekrarlad›¤›m›zda kar tane-
sine (snowfake) benzer bir flekil veya do¤adaki Norveç
k›y›lar›na benzer bir flekil elde edilir. Oluflan e¤riye
de fraktal (fractal) ad› verilir.


Dikkat ederseniz her aflamada flekli oluflturan


do¤ru parçalar› bir öncekinin        ü uzunlu¤unda ol-


makta, do¤ru parças› say›s› ise bir öncekinin 4 kat›na


ç›kmaktad›r. K›y› fleridimiz de bir öncekinin        uzun-


lu¤unda kat› olmaktad›r.


     . 30 = 120 mm →          . 120 = 160 mm oldu.


Böylece k›y› fleridimiz  1 <       oldu¤undan her


aflamada uzayacakt›r.       . 160 = 64 .     . 30 = 213,3


mm bir sonraki k›y› fleridimizdir.


Bafll›ng›ç fleklini IABI = 270 mm alarak bir sonraki
flekli de siz oluflturunuz.


Polonyal› Matematikçi Vaclav Sierpinski (1882-
1969) Sierpinski üçgeni (The Sierpinski Gasge t,
Sierpinski  fiapkas›) denen fraktal› 1916 y›l›nda
tan›tm›flt›r. 12. yüzy›lda bir kilisede süsleme olarak
ayn› flekil çizilmifltir.


Bir kenar› a = 32 mm  Çevresi= 3a = 96 mm olan
bir eflkenar üçgen çizelim.


KEMAL TÜRKEL‹ • 8. s ›n›f SBS  MATEMAT ‹K


k k k


k
3


1
3


1
3


4
3


4
3


4
3


4
34


3
1
9


a= 32 mm


a= 32 mm


8


‹kinci ad›mda A, B ve C köflelerine kenar uzunlu¤u


     a = 16 mm olan 3 benzer eflit efl kenar üçgeni


çizelim.


Yeni flekli bir önceki ile karfl›laflt›r›rsak, flekli olufl-
turan kenar uzunluklar› bir öncekinin


   si (     = 16 mm), toplam kenar say›s› 3 kat 9


eflit kenardan oluflan 3 yeni üçgenimiz olufltu. fiekli
oluflturan do¤ru parçalar›n›n uzunluklar› toplam› ise


9.      . a = 9 .   . 32 =      . 96 = 144 mm =      . Ç


olmufltur.


Bir sonraki ad›mda her eflkenar üçgen yerine
      si büyüklü¤ünde köflelerine 3 eflkenar üçgeni


yerlefltirme ifllemini yineleyerek uygulayal›m.


Oluflturdu¤umuz 9 eflkenar üçgenin kenar


uzunlu¤u       .16 = 8 mm =        . 32 olup toplam ke-


nar say›m›z bir öncekinin 3 kat›  3 . 9 = 27 tanedir.


9 üçgenin toplam çevresi ise bir öncekinin


     .144 = 216 mm =        . (32) =        a


Tekrar ayn› ifllemi yineleyerek her üçgen yerine
3 üçgen yerlefltirelim. Yeni eflkenar üçgenlerimizin


kenar uzunlu¤u       . 8 =       . a = 4 mm olur.


9 . 3 = 27 üçgenimizin kenar say›s› 27 . 3 = 81


tanedir. 27 üçgenin toplam çevresi bir öncekinin


kat› olacakt›r.


  . 216 mm = 324 mm =        . a


                  =       . 32 = 324 mm olacakt›r.


Dikkat ederseniz 64 eflit üçgenin 27 tanesi yar›dan


azd›r. Yani bu ifllemi n = 100 kez yenilersek üçgenlerin


toplam alan› üçgenin (ABC) alan›na göre çok küçük


bir de¤er olacakt›r.


IABI = 729 mm = 9 k = 9 . 81       k = 81 mm


alal›m. Sonra da IABI’nin      uzunlu¤unda 4 eflit


parçadan (her biri 324 mm) flekli olufltural›m. Daha
önce eflkenar üçgenle yapm›flt›k flimdi de CDE
ikizkenar üçgendir.


IACI = ICDI= IDEI = IEBI = 4k = 324 mm


Toplam k›y› fleridimiz         . IABI = 1296 mm
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1. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K
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A) B)


C) D)


Sözkonusu kurala göre birinci sat›rda 3 yerden
birini seçebiliriz. 2. sat›rda ise kalan 2 yerden birini
seçebiliriz, 3 x 2 = 6 adet farkl› desen oluflturabiliriz.
Kalan 2 deseni de siz bulunuz.


Örnek TEST 3 : Afla¤›da verilen örüntüde
bir sonraki flekil hangi se-
çenektedir?


       IDAI = IDBI, IEAI = IECI , IFBI = IFCI


Çözüm 3 : Verilen örüntüde bir eflkenar üç-
genden bafllanm›fl, sonra da her


kenar›n›n orta noktalar› birlefltirilerek       küçültülmüflü


elde edilmifl. 3. de de son eflkenar üçgenin orta nok-


talar› birlefltirilerek bir öncekinin yine      benzeri olan


üçgen elde edilmifl, örüntünün bir sonraki flekli B
seçene¤indedir. Çünkü son üçgenin kenarlar›n›n orta


noktalar› birlefltirilerek yine bir öncekinin      benzeri
olan eflkenar üçgen çizilmifl.


Do¤ru cevap: B


Örnek TEST 4 : IABI = a = 729 mm uzunlu-
¤unda bir tahta çubu¤umuz


olsun. Veya A ve B noktalar› aras› 729 m asfalt
yeni yol yapt›¤›m›z› varsayal›m.


Çubu¤u marangoza 3 eflit parçaya böldürelim.


Yeni parçalar      =        = 243 mm olacakt›r. Orta-


daki parçay› her seferinde ay›ral›m. Veya yolun     ‘ü


olan ortas›n›n bir y›l sonra bak›ms›zl›ktan bozuldu¤unu
varsayal›m.


1. ifllem sonunda her parçan›n uzunlu¤u     = 243
mm, kalan parça say›s› 2’dir. Kalan 2 parçan›n uzun-


luklar› toplam› ise 2    = 2.243 = 486 mm’dir. Veya


ortas› bozulan asfalt yolun sa¤lam k›sm›n›n uzunlu¤u
486 m’dir. Tekrar her tahta parçay› marangoza üç
eflit parçaya böldürüp ortadakini ay›ral›m. 2. ifllem
sonunda elde edece¤imiz her parçan›n uzunlu¤u


    =       = 81 mm, parçalar›n say›s› 4, kurala göre


elde edilen tahta çubuklar›n uzunluklar› toplam› ise


4.    = 4.81 = 324 mm olacakt›r. Tekrar marangoza


4 parçay› verip her parçaya ayn› ifllemi uygulamas›n›
istiyoruz. Hangi seçenekteki bilgi yanl›fl verilmifltir?


A) 3. ifllem sonucunda her bir tahta parças›n›n 
uzunlu¤u 27 mm olacakt›r.


B) 3. ifllem sonucunda kurala göre 8 adet 27 mm
uzunlu¤unda tahta parçam›z olacakt›r.


C) 3. ifllem sonucunda kalan parçalar›n uzunluklar›


toplam› 8.       ⋲ 0,3.a = 216 mm olacakt›r.


D) 3. ifllem sonucunda çubu¤un boyu 486 mm 
k›salm›flt›r.


Çözüm 4 : Söylenen kurala göre marangoz 4
parçan›n her birini 3 eflit parçaya


bölecek fakat ortadaki parçay› kural gere¤ince bize
vermeyecektir.       =       = 27 mm yeni parça uzunlu-


¤u olacakt›r. 3. ifllem sonucunda kurala göre,


4 x 2 = 8 adet   27 mm =     boyunda tahta


parçam›z olacakt›r. 3. ifllem sonucunda kalan tahta


parçalar›n›n uzunluklar› toplam› 8.      = 8.27 = 216


mm olacakt›r.


a -       =                =       a =       .729 = 513 mm


k›salm›flt›r.


Do¤ru cevap D


3 için       .a =          .a oldu¤una dikkat ediniz.


Bu fraktal say›lamayacak kadar çok (sonsuz)
say›da parçan›n uzunluklar› toplam›n›n s›f›ra yak›n
oldu¤unu söylüyor.
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Bir fleklin x eksenine göre yans›mas› (simetrisi)
alt›ndaki görüntüsü bulunurken flekli oluflturan her-
hangi bir nokta K (a,b) ise yeni adresi K› (a,-b) olur.
Dikkat ederseniz ordinat› (-1) ile çarp›ld› veya z›t
iflaretlisi yaz›ld› diyebiliriz.


Örnek TEST 4 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(6,4), B(2,1) ve


C(6,1) olan üçgenin x eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü olan A›B›C› üçgeni çiziliyor.


Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?
A) A›(6, -4)
B) C›(6, -1)
C) Her noktan›n ordinat› ile simetri¤inin ordinatlar›


toplam› s›f›rdan farkl›d›r.
D) B›(2, -1)


Çözüm 4 :


A(6, 4)       A›(6, -4)
B(2, 1)       B›(2, -1)
C(6, 1)       C›(6, -1)
4 + (-4) = 0
1 + (-1) = 0 oldu¤undan C seçene¤indeki önerme


yanl›flt›r. 
Do¤ru cevap: C


yA + yA› = 4 + (-4) = 0
yB + yB› = 1 + (-1) = 0


Örnek TEST 5 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(1,5), B(5,2), C(9,5)


ve D(5,8) dörtgeninin x eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü (simetrisi) A›B›C›D› dir.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) D›(5, -8) dir. B) C›(9, -5) dir.
C) B›(5, -2) dir. D) A›(-1, 5) dir.


Çözüm 5 :


A(1, 5)       A›(1, -5)
B(5, 2)       B›(5, -2)
C(9, 5)       C›(9, -5)
D(5, 8)       D›(5, -8)     Do¤ru cevap: D
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(x = 0)y


2


5


A›


B›(5,-2)


D(5,8)


C(9,5)A


B(5,2)


C›(9,-5)


D›(5,-8)


Örnek TEST 6 : ABC üçgeninin x eksenine
göre yans›mas›n›n (simetri-


¤inin) köfle noktalar›n›n koordinatlar› A›B›C› dir.
A(2, 3)       A›(a, -3)
B(4, b)       B›(4, -1)
C(8, d)       C›(c, -2)
Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) a + b = 3 B) a : b = 2
C) c - 3d = +14 D) 2c - a . b = 14


Çözüm 6 : a = 2, -b = -1       b = 1,  c = 8


(-1) d = -2      d = 2


oldu¤u hesaplan›r.


a + b = 2 + 1 = 3,√     a : b = 2 : 1 = 2, √


c -3d = 8 -3 . 2 = 8 -6 = 2


2c - ab = 2 . 8 - 2 . 1 = 16 - 2 = 14
Do¤ru cevap: C


  Bir fleklin y eksenine göre yans›ma alt›ndaki
görüntüsü (simetri¤i) bulunurken fleklin köflelerine
ait bir nokta K(a, b) ise, yeni adresi K›(-a, b) olur.
Dikkat ederseniz apsisini -1 ile çarp›yoruz veya z›t
iflaretlisini al›yoruz.


Örnek TEST 7 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(3,5), B(3,2) ve


C(7,2) olan üçgenin y eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü olan A›B›C› üçgeni çiziliyor.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(-3, 2)
B) A›(-3, 5)
C) C›(-7, 2)
D) fiekle ait her noktan›n apsisi ile y eksenine


göre yans›ma alt›ndaki görüntüsünün (simet-
ri¤inin) apsisleri toplam› s›f›rdan farkl›d›r.


Çözüm 7 :


A(3, 5)       A›(-3, 5)
B(3, 2)       B›(-3, 2)
C(7, 2)       C›(-7, 2)


Do¤ru cevap: D


xA + xA› = 3 + (-3) = 0
xB + xB› = 3 + (-3) = 0
xC + xC› = 7 + (-7) = 0


Örnek TEST 8 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(1,3), B(5,0), C(9,3)


 ve D(5,6) olan dörtgenin y eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü (simetri¤i) A›B›C›D› çiziliyor.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(-5, 0) tür B) A›(-1, 3) tür
C) D›(5, -6) tür D) C›(-9, 3) tür


Çözüm 8 : A(1,3)     (-1) .1 = -1 = xA›     A›(-1,3)
B(5,0)       B›(-5,0)
C(9,3)       B›(-9,3)
D(5,6)       D›(-5,6) d›r.


Do¤ru cevap: C


  O (0,0) noktas› (orijin) etraf›nda saat yönünde
bir flekli 90º döndürürsek, flekle ait bir T (a,b) nok-
tas›n›n yeni adresi T1 = (b, -a) olur. E¤er saatin dönüfl
yönünün tersine döndürürsek T2 = (-b, a) olur.


E¤er α = 180º saat yönünde döndürürsek
T3 = (-a, -b) olur.
Dikkat ederseniz TT3 do¤ru parças›n›n orta noktas›


koordinat sisteminin bafllang›ç noktas› olan O(0,0)d›r.
Yani 180º döndürmek orijine (O) göre simetri¤ini çiz-
meye eflittir.


E¤er α = 360º döndürürsek T(a,b) koordinat› ayn›
kal›r. Yeni flekil ayn› yerinde dönmemifl gibi görünür.


Eksene göre yans›ma alt›ndaki görüntüsü KEMAL Türkeli
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a + b + c + d = 3 + (-2) + 5 + 1 = 7,
2a + b = 6 + (-2) = 4,
3c - 2d = 15 - 2 = 13,
3a - 2c = 9 - 10 = -1


Do¤ru cevap: A


  Verilen bir flekli x ekseninde  a birim ötelersek
flekle ait bir nokta K(x, y)       K›(x + a, y) olacakt›r.


fiayet flekli y eksenine paralel b birim (yukar›
b     +, afla¤› ise b’nin iflareti - al›n›r.) ötelersek
K(x, y)       K››(x, y + b)


‹stedi¤imiz s›rada her iki eksen boyunca flekli
ötelersek K›››(x + a, y + b) olur.


fiekil ötelenirken bütün noktalar› bir arada ötelenir.
Bir fleklin, bir do¤ru boyunca yans›mas›n› çizip


sonra sözkonusu do¤ru boyunca ötelemesini çizmek
yerine s›ray› de¤ifltirip önce öteler sonra do¤ruya
göre yans›mas›n› çizersek, gene ayn› flekil olaca¤›na
dikkat ediniz.


Örnek TEST 11 :


A(-6, 4),    B(-10, 1),   C(-6, 1)
A›(-6, -4),  B›(-10, -1), C›(-6, -1)
A››(5, 4),    B››(1, 1),   C››(5, 1)
A›››(5, -4),  B›››(1, -1), C›››(5, -1)


fiekille ilgili hangi seçenek yanl›flt›r?
A) ABC üçgeni 11 birim sa¤a ötelenerek A››B››C››


üçgeninin görüntüsü oluflmufltur.
B) ABC üçgeninin Ox eksenine göre yans›mas›


A›B›C› çizilmifl sonra do¤ru boyunca 7 birim 
ötelenmifl A›››B›››C››› üçgeni oluflmufltur.


C) A›››B›››C››› üçgeni ABC üçgeninin Ox do¤rusu 
boyunca 11 birim sa¤a öteleyip yans›mas› ile
oluflaça¤› gibi ABC’nin Ox do¤rusuna göre 
yans›mas› çizildikten sonra 11 birim sa¤a 
ötelenmesiyle de oluflmufl olabilir.


D) A›B›C› üçgeni A›››B›››C››› üçgeninin 11 birim sola
ötelenmesi ile çizilmifl olabilir.
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1. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


Çözüm 11 : A(-6, 4)        A››(5, 4)
-6     -6 + a = 5      a = 5 + 6 = 11


oldu¤undan ABC üçgeninin 11 birim sa¤a ötelenmesi
ile A››B››C›› çizilmifltir.


ABC ile A›B›C› te apsisler ayn› ordinatlar z›t iflaretli
oldu¤undan, ABC üçgeninin Ox eksenine göre
yans›mas› olan flekildir.


A›(-6, -4)          A›››(5, -4)
-6 + a = 5        a = 11 birim
A›B›C› ötelenmifltir.


Do¤ru cevap: B


Araflt›rman›n amac›na uygun soru soraca¤›m›z
alt kümeyi saptamal›y›z. (Örneklem oluflturma)


Ayn› hastal›k için iki ayr› fabrika taraf›ndan
üretilmifl iki ilac› 100’er kiflilik iki farkl› gözlem
kümesine uygulayabiliriz.


A ilac›n› verdi¤imiz 100 hastay›, B ilac›n› verdi¤imiz
di¤er 100 hastay› belirli aral›klarla test ederiz. ‹ki
ilac›n her grupta kaç hastay› iyilefltirdi¤ini incelemeye
çal›fl›r›z. Tabi hastalar›n di¤er hastal›klar›, yafllar› gibi
di¤er özelliklerinin sonuca olumlu veya olumsuz etki-
lerini saptamaya çal›fl›r›z. Karfl›laflt›r›labilir sonuçlar
için sorular› iyi seçmeliyiz.


‹statistik; rastgele rakamlardan anlaml› sonuçlar
ç›karmaya çal›flan Matemati¤in bir dal›d›r.


Örne¤in A ve B iki büyük süpermarket olsun. Bu
marketlerin yöneticileri ortalama bir müflterinin kaç
TL’lik al›fl-verifl yapt›¤›n› bulup A ve B süpermarketleri
için karfl›laflt›rabiliriz. Her iki markette en çok sat›lan
ürünleri karfl›laflt›rabiliriz.


Veya iki farkl› ilkö¤retim okulundan seçilen 8. s›-
n›f ö¤rencilerinin SBS s›nav›ndaki baflar› oranlar›n›
karfl›laflt›rabilir, daha baflar›l› olan okuldaki ö¤rencilerin
baflar› nedenlerini araflt›rabiliriz. Okulun uygulad›¤›
özel bir program m› baflar›y› art›rmaktad›r? Yoksa
velilerin s›nav baflar›s›n› önemsemeleri mi ö¤rencileri
motive etmektedir?


Örne¤in yeni aç›lacak k›rtasiye, test kitaplar›,
öykü ve roman satacak bir kitabevinin gelirinin yüksek
olabilmesi için okula yak›n bir yerde aç›lmas›
gerekti¤ini söyleyebiliriz. Ö¤rencilerin en çok sat›n
almak istedikleri ürünlerden bir liste oluflturmal›y›z.


Örneklemini çocuklar›n oluflturdu¤u bir kümeye
soraca¤›m›z sorular› oluflturmal›y›z.


Örne¤in çocuklar›n boy ve kilogram geliflimi
yafllar›nda olmas› gerekti¤i gibi mi?


Afl›lar›n› düzenli yapt›rm›fllar m›?


 TABLO ve GRAF‹K OLUfiTURMA
H‹STOGRAM (Histograms) Oluflturma ve
Yorumlama:
Ad›m 1: Kaç adet veri oldu¤u say›l›r.
Ad›m 2: Veriler küçükten büyü¤e s›ralan›r.
Ad›m 3: En büyük de¤er - En küçük de¤er


= De¤iflim aral›¤› = Aç›kl›k hesaplan›r.


Ad›m 4:                      = Veri grubunun geniflli¤i


Ad›m 5: Veri gruplar›n›n say›s› 10 civar›nda al›n›r.
Ad›m 6: Her gruba düflen veri adedi say›l›r.


Bir ilkö¤retim okulunun 8. s›n›f›nda okuyan 100
ö¤rencisine SBS s›nav›na haz›rl›k düzeylerini ölçmek
için 20 soruluk Matematik Testi uygulan›yor.


D --       formulünden Matematik netleri hesap-


lan›yor. 100 ö¤renciye ait Matematik netleri 10 gruba
ayr›larak


nun geniflli¤i olarak seçiliyor.
0 -- 2 aras›  0 ≤ x ≤ 2    SBS Matematik neti olan


ö¤renci say›s› 4 ö¤renci-
dir.


2 --  4 aras›  2 < x ≤ 4 5 ö¤rencinin neti bu ara-
l›ktad›r.


4 --  6        6 ö¤renci (örne¤in bir ö¤rencinin neti
4,2’dir.)


  6 --    8   8
  8 --  10 13
10 --  12 22
12 --  14 20
14 --  16 14
16 --  18 aral›¤›nda Matematik neti olan 5 ö¤-


renci
18 --  20 3


Histogram KEMAL Türkeli


15


Bir ilkö¤retim okulunun 8. s›n›f›nda okuyan 100
20 soruluk SBS Matematik deneme s›nav›nda


ö¤rencilerin Matematik netlerini 10 eflit gruba ay›ra-
rak her grupta olan ö¤rencilerin say›s›n› [frekans
(frequency)] düfley eksende gösterelim.


 Grafik: SBS Matematik denemesinde ö¤renci-
lerin baflar›s›


Histogram› çizmifl olduk. Bir aral›¤a karfl› gelen
dikdörtgenin yüksekli¤ini ö¤rencilerin say›s› ile orant›l›
olarak çizdik. Histogram›n çubuk grafi¤i oldu¤una
dikkat ediniz.


Histogramda sütun genifllikleri eflittir. Oysa sütun
grafi¤inde eflit olmayabilir.


Histogram sayesinde ilgilendi¤imiz say›lar kümesi
için daha kolay yorumlar yapabiliriz.


Örnek TEST 12 : Bir okuldaki ö¤rencilerin
kg cinsinden kütlelerine


ait veriler 5 kg l›k grup geniflli¤i olacak flekilde 9
grup say›s› olacak flekilde kümeleniyor.


Grafik: Ö¤rencilerin kütlesi ile say›lar› aras›ndaki
iliflki


Histogram› çizilen grafikle ilgili hangi seçenekteki
bilgi yanl›fl verilmifltir?


A) Kütleleri hakk›nda veri toplanan ö¤rencilerin 
say›s› 100’dür.


B) 60-90 kg a¤›rl›¤›nda 81 ö¤renci vard›r.
C) Ö¤rencilerin % 53’ü 60-70 kg a¤›rl›¤›ndad›r.
D) Histogram grafi¤i, dikdörtgen (çubuk)lerden


oluflturularak verilen aral›klarda gözlenen verilerin
tekrarlanma s›kl›¤›n› göstermez.


Çözüm 12 : Histogram grafi¤i dikdörtgen çu-
buklardan oluflturulan, seçilen ara-


l›klarda gözlenen verilerin tekrarlanma s›kl›¤›n› gös-
terdi¤inden D’deki ifade yanl›flt›r.


Do¤ru cevap: D


Yukar›daki grafikte 45 kg’dan küçük ö¤renci
olamad›¤›ndan “zikzak” k›r›k çizgisi çizilmifltir. Grubun


geniflli¤i bulunurken             = 5 kg grup geniflli¤i


olarak seçilmifltir. Grup say›s› 9 olarak seçilmifltir.
Grafikte orant›l› birimler kulllan›lm›flt›r. Histogram


grafi¤inin bafll›klar› yaz›l›r. ve eksenleri anlafl›l›r olmas›
için isimlendirilir. Genel olarak bir grubun geniflli¤i
bulunurken aç›kl›k grup say›s›na (10, 9, 11 olabilir)
bölünür bulunan say›ya en yak›n olan büyük tek say›
grup geniflli¤i olarak seçilir.
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ARAfiTIRMALAR ‹Ç‹N UYGUN
SORU OLUfiTURMA,


ÖRNEKLEME UYGUN ARAfiTIRMA
SORUSU DÜfiÜNME


SAYILAR
ÜSLÜ SAYILAR (EXPONENTS)


a ∈ R = Gerçek Say›lar Kümesi ve
n ∈ Z+ = Sayma Say›lar› Kümesi olmak


üzere n tane a n›n çarp›m›


a . a . a . a ... a = an biçiminde gösterilir.


a       taban     ,          n        üs


n = 4,   a = 10 ise   10 . 10 . 10 . 10 = 104 fleklinde
yaz›l›r. 10 üssü 4 diye okunur.


n = 1     a1 = a,         51 = 5 dir.


n = - 3 ise


2-3 =        =        dir.


a-n = 2-3 ; Negatif üslü ifade denir.


n = 4 ise 3-4, 3-3,  3-2,  3-1, 30,  3,  32,  33,  34


        = 5-2          Bir üslü ifade paydada iken paya
   yaz›l›rsa üssün iflareti de¤ifltirilir.


Veya        = 52  yaz›l›r.


a = -2 ∈ Z = Tam say›,  n = -4 ise


(-2)-4, (-2)-3, (-2)-2, (-2)-1, 1, -2, (-2)2, (-2)3, (-2)4,


a = 2   ve n = 2 ise (-a)2n-1  = (-2)2.2-1


            = (-2)3 = (-2) . (-2). (-2)


= (+4) . (-2) = -8
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a ≠ 0 iken    n = 0 ise          an  = a0 = 1 dir.


Tam say›n›n (-2)  tek say›da (3) tekrarl› çarp›m›
negatif iflaretli bir say›d›r. (-8)


a = 2,   n = 2 ise (-2)2.2  = (-2)4


= (-2) . (-2) . (-2) . (-2)


= (+4) . (+4) = 16
Negatif Tam Say›n›n çift say›da (4) tekrarl› çarp›m›


pozitif iflaretlidir (16)


a = -2 ise   (-2)0 = 1,    a = 2 ise (2)0 = 1 dir.


           =        =


 m = -2 ise                =            =         dir.


a = 7 ,  b = 10, m = -3 ise


           =                   =            =


=            = 2          = 7    . 10


RASYONEL SAYILARIN
KEND‹LER‹ ‹LE ÇARPIMI


           =           =         dir.
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=           =                         =
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Galileo
Matematiksel çalışmanın en önemli sonucu,


öğrencilerin düşünmesini sağlamaktır.
John Wesley Young
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Hal› , tarihi binala r›n duvarlar›, kumafl,  perde,
duvar ka¤›d›, defter kapa¤› gibi de¤iflik yüzeylerde
gördü¤ümüz do¤ru, üçgen, çokgen, çember gibi
elemanlardan oluflturulmufl grafik desenlerini
inceledi¤ imizde çizerin (ressam›n) bofl bir ka¤›da
bunlar› hangi mant›k s›ras› ile oluflturdu¤unu merak
ederiz. Ayr›ca Norveç’in çok girintili, ç›k›nt›l› k›y›
fleridine benziyen resimler dijital fotograf makinalar›na
say› dizisi olarak kaydedilirken bayt (byte) veya bit
(1 Byte = 8 Bit) olarak bellekte çok yer tutarlar. Bunu
azaltabilmek için Fraktal geometri (Fractal Geometry)
den yararlanmaya çal›fl›l›r. Fraktal bir fleklin orant›l›
olarak küçült ülmüfl  ya da büyütülmüfl leri ile
oluflturulan flekil kümeleri olan flekil örüntülerine
k›saca fraktal denir.


‹sveçli Matematikçi Helge Von Koch (1870 - 1924)
taraf›ndan gelifltirilen Koch e¤risinin (virajl›) hangi
aflamalarla oluflturuldu¤unu inceleyelim.


1. Ad›m:


|AB| = a = 90 mm = 3.30


Deniz kenar›nda 90 mm’lik k›y› fleridimiz olsun.
fiimdi denizi doldurarak k›y› fleridini uzatal›m.


fieridi 3 eflit parçaya bölelim.


Yani IABI deniz k›y›m›z 4.30 = 120 mm’ye
uzam›flt›r. fiimdi 4 parçan›n herbirini 3’e bölerek
herbirine bir önceki ifllemi tekrarlayal›m:


Bafllang›ç fleklimiz 3 tane 30 mm’den oluflurken


flimdi herbir do¤ru parçam›z›n uzunlu¤u


     . 30 = 10 mm olmufltur. 10 mm =      do¤ru par-


çalar›n›n say›s›n›n 16’ya ç›kt›¤›na yani 4.4 = 16 kat›na


ç›kt›¤›na dikkat ediniz. Sahil fleridimiz de 90 mm’den


16 .      k = 16 .      30 = 160 mm olmufl.


160 - 90 = 70 mm uzam›fl durumdad›r.
Düz k›y›y› doldurarak sahil fleridini 70 mm uzatm›fl


olduk. Norveç’in girintili ç›k›nt›l› k›y›lar›n› and›ran bir
Matematik model gelifltirmifl olduk. Size önerim k›rta-
siyeciden 10 tabaka A4 boyu ince Ayd›nger ka¤›d›
alarak her yeni flekli olufltururken yeni bir Ayd›ngeri
bir öncekinin üstüne selote yple yap›flt›ra rak çiz-
menizdir. Böylece fraktal e¤rilerden oluflan örün-
tünün oluflumunu daha iyi kavrayabilirsiniz.


Bu ifllemi n = 100 kez tekrarlad›¤›m›zda kar tane-
sine (snowfake) benzer bir flekil veya do¤adaki Norveç
k›y›lar›na benzer bir flekil elde edilir. Oluflan e¤riye
de fraktal (fractal) ad› verilir.


Dikkat ederseniz her aflamada flekli oluflturan


do¤ru parçalar› bir öncekinin        ü uzunlu¤unda ol-


makta, do¤ru parças› say›s› ise bir öncekinin 4 kat›na


ç›kmaktad›r. K›y› fleridimiz de bir öncekinin        uzun-


lu¤unda kat› olmaktad›r.


     . 30 = 120 mm →          . 120 = 160 mm oldu.


Böylece k›y› fleridimiz  1 <       oldu¤undan her


aflamada uzayacakt›r.       . 160 = 64 .     . 30 = 213,3


mm bir sonraki k›y› fleridimizdir.


Bafll›ng›ç fleklini IABI = 270 mm alarak bir sonraki
flekli de siz oluflturunuz.


Polonyal› Matematikçi Vaclav Sierpinski (1882-
1969) Sierpinski üçgeni (The Sierpinski Gasge t,
Sierpinski  fiapkas›) denen fraktal› 1916 y›l›nda
tan›tm›flt›r. 12. yüzy›lda bir kilisede süsleme olarak
ayn› flekil çizilmifltir.


Bir kenar› a = 32 mm  Çevresi= 3a = 96 mm olan
bir eflkenar üçgen çizelim.
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a= 32 mm


a= 32 mm


‹kinci ad›mda A, B ve C köflelerine kenar uzunlu¤u


     a = 16 mm olan 3 benzer eflit efl kenar üçgeni


çizelim.


Yeni flekli bir önceki ile karfl›laflt›r›rsak, flekli olufl-
turan kenar uzunluklar› bir öncekinin


   si (     = 16 mm), toplam kenar say›s› 3 kat 9


eflit kenardan oluflan 3 yeni üçgenimiz olufltu. fiekli
oluflturan do¤ru parçalar›n›n uzunluklar› toplam› ise


9.      . a = 9 .   . 32 =      . 96 = 144 mm =      . Ç


olmufltur.


Bir sonraki ad›mda her eflkenar üçgen yerine
      si büyüklü¤ünde köflelerine 3 eflkenar üçgeni


yerlefltirme ifllemini yineleyerek uygulayal›m.


Oluflturdu¤umuz 9 eflkenar üçgenin kenar


uzunlu¤u       .16 = 8 mm =        . 32 olup toplam ke-


nar say›m›z bir öncekinin 3 kat›  3 . 9 = 27 tanedir.


9 üçgenin toplam çevresi ise bir öncekinin


     .144 = 216 mm =        . (32) =        a


Tekrar ayn› ifllemi yineleyerek her üçgen yerine
3 üçgen yerlefltirelim. Yeni eflkenar üçgenlerimizin


kenar uzunlu¤u       . 8 =       . a = 4 mm olur.


9 . 3 = 27 üçgenimizin kenar say›s› 27 . 3 = 81


tanedir. 27 üçgenin toplam çevresi bir öncekinin


kat› olacakt›r.


  . 216 mm = 324 mm =        . a


                  =       . 32 = 324 mm olacakt›r.


Dikkat ederseniz 64 eflit üçgenin 27 tanesi yar›dan


azd›r. Yani bu ifllemi n = 100 kez yenilersek üçgenlerin


toplam alan› üçgenin (ABC) alan›na göre çok küçük


bir de¤er olacakt›r.


IABI = 729 mm = 9 k = 9 . 81       k = 81 mm


alal›m.  Sonra da IABI’nin      uzunlu¤und a 4 eflit


parçadan (her biri 324 mm) flekli olufltural›m. Daha
önce eflkenar üçgenle yapm›flt ›k flimdi de CDE
ikizkenar üçgendir.


IACI = ICDI= IDEI = IEBI = 4k = 324 mm


Toplam k›y› fleridimiz         . IABI = 1296 mm


Fraktal KEMAL Türkeli


1
2


1. benzer üçgen


3. benzer üçgen


2. benzer üçgen


a
2


a
2


16


A


B C


1
2


1
2


3
2


1
2


1
2


1
4


3
2


27
4


27
4


1
2


1
8


3
2


3
2


81
8


81
8


A B
IABI = 729 mm


Deniz


4
9


16
9


9


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹


KEMAL Türkeli • 8. sınıf SBS MAT EMATiK


1. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


4
9


16
81


16
81


A B
144


64
729


64
729


4096
729


4096 -729
729


451
729


A) B)


C) D)


10


Sözkonusu kurala göre birinci sat›rda 3 yerden
birini seçebiliriz. 2. sat›rda ise kalan 2 yerden birini
seçebiliriz, 3 x 2 = 6 adet farkl› desen oluflturabiliriz.
Kalan 2 deseni de siz bulunuz.


Örnek TEST 3 : Afla¤›da verilen örüntüde
bir sonraki flekil hangi se-
çenektedir?


       IDAI = IDBI, IEAI = IECI , IFBI = IFCI


Çözüm 3 : Verilen örüntüde bir eflkenar üç-
genden bafllanm›fl, sonra da her


kenar›n›n orta noktalar› birlefltirilerek       küçültülmüflü


elde edilmifl. 3. de de son eflkenar üçgenin orta nok-


talar› birlefltirilerek bir öncekinin yine      benzeri olan


üçgen elde edilmifl, örüntünün bir sonraki flekli B
seçene¤indedir. Çünkü son üçgenin kenarlar›n›n orta


noktalar› birlefltirilerek yine bir öncekinin      benzeri
olan eflkenar üçgen çizilmifl.


Do¤ru cevap: B


Örnek TEST 4 : IABI = a = 729 mm uzunlu-
¤unda bir tahta çubu¤umuz


olsun. Veya A ve B noktalar› aras› 729 m asfalt
yeni yol yapt›¤›m›z› varsayal›m.


Çubu¤u marangoza 3 eflit parçaya böldürelim.


Yeni parçalar      =        = 243 mm olacakt›r. Orta-


daki parçay› her seferinde ay›ral›m. Veya yolun     ‘ü


olan ortas›n›n bir y›l sonra bak›ms›zl›ktan bozuldu¤unu
varsayal›m.


1. ifllem sonunda her parçan›n uzunlu¤u     = 243
mm, kalan parça say›s› 2’dir. Kalan 2 parçan›n uzun-


luklar› toplam› ise 2    = 2.243 = 486 mm’dir. Veya


ortas› bozulan asfalt yolun sa¤lam k›sm›n›n uzunlu¤u
486 m’dir. Tekrar her tahta parçay› marangoza üç
eflit parçaya böldürüp ortadakini ay›ral›m. 2. ifllem
sonunda elde edece¤imiz her parçan›n uzunlu¤u


    =       = 81 mm, parçalar›n say›s› 4, kurala göre


elde edilen tahta çubuklar›n uzunluklar› toplam› ise


4.    = 4.81 = 324 mm olacakt›r. Tekrar marangoza


4 parçay› verip her parçaya ayn› ifllemi uygulamas›n›
istiyoruz. Hangi seçenekteki bilgi yanl›fl verilmifltir?


A) 3. ifllem sonucunda her bir tahta parças›n›n 
uzunlu¤u 27 mm olacakt›r.


B) 3. ifllem sonucunda kurala göre 8 adet 27 mm
uzunlu¤unda tahta parçam›z olacakt›r.


C) 3. ifllem sonucunda kalan parçalar›n uzunluklar›


toplam› 8.       ⋲ 0,3.a = 216 mm olacakt›r.


D) 3. ifllem sonucunda çubu¤un boyu 486 mm 
k›salm›flt›r.


Çözüm 4 : Söylenen kurala göre marangoz 4
parçan›n her birini 3 eflit parçaya


bölecek fakat ortadaki parçay› kural gere¤ince bize
vermeyecektir.       =       = 27 mm yeni parça uzunlu-


¤u olacakt›r. 3. ifllem sonucunda kurala göre,


4 x 2 = 8 adet   27 mm =     boyunda tahta


parçam›z olacakt›r. 3. ifllem sonucunda kalan tahta


parçalar›n›n uzunluklar› toplam› 8.      = 8.27 = 216


mm olacakt›r.


a -       =                =       a =       .729 = 513 mm


k›salm›flt›r.


Do¤ru cevap D


3 için       .a =          .a oldu¤una dikkat ediniz.


Bu fraktal say›lamayacak kadar çok (sonsuz)
say›da parçan›n uzunluklar› toplam›n›n s›f›ra yak›n
oldu¤unu söylüyor.
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Bir fleklin x eksenine göre yans›mas› (simetrisi)
alt›ndaki görüntüsü bulunurken flekli oluflturan her-
hangi bir nokta K (a,b) ise yeni adresi K› (a,-b) olur.
Dikkat ederseniz ordinat› (-1) ile çarp›ld› veya z›t
iflaretlisi yaz›ld› diyebiliriz.


Örnek TEST 4 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(6,4), B(2,1) ve


C(6,1) olan üçgenin x eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü olan A›B›C› üçgeni çiziliyor.


Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?
A) A›(6, -4)
B) C›(6, -1)
C) Her noktan›n ordinat› ile simetri¤inin ordinatlar›


toplam› s›f›rdan farkl›d›r.
D) B›(2, -1)


Çözüm 4 :


A(6, 4)       A›(6, -4)
B(2, 1)       B›(2, -1)
C(6, 1)       C›(6, -1)
4 + (-4) = 0
1 + (-1) = 0 oldu¤undan C seçene¤indeki önerme


yanl›flt›r. 
Do¤ru cevap: C


yA + yA› = 4 + (-4) = 0
yB + yB› = 1 + (-1) = 0


Örnek TEST 5 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(1,5), B(5,2), C(9,5)


ve D(5,8) dörtgeninin x eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü (simetrisi) A›B›C›D› dir.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) D›(5, -8) dir. B) C›(9, -5) dir.
C) B›(5, -2) dir. D) A›(-1, 5) dir.


Çözüm 5 :


A(1, 5)       A›(1, -5)
B(5, 2)       B›(5, -2)
C(9, 5)       C›(9, -5)
D(5, 8)       D›(5, -8)     Do¤ru cevap: D
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Örnek TEST 6 : ABC üçgeninin x eksenine
göre yans›mas›n›n (simetri-


¤inin) köfle noktalar›n›n koordinatlar› A›B›C› dir.
A(2, 3)       A›(a, -3)
B(4, b)       B›(4, -1)
C(8, d)       C›(c, -2)
Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) a + b = 3 B) a : b = 2
C) c - 3d = +14 D) 2c - a . b = 14


Çözüm 6 : a = 2, -b = -1       b = 1,  c = 8


(-1) d = -2      d = 2


oldu¤u hesaplan›r.


a + b = 2 + 1 = 3,√     a : b = 2 : 1 = 2, √


c -3d = 8 -3 . 2 = 8 -6 = 2


2c - ab = 2 . 8 - 2 . 1 = 16 - 2 = 14
Do¤ru cevap: C


  Bir fleklin y eksenine göre yans›ma alt›ndaki
görüntüsü (simetri¤i) bulunurken fleklin köflelerine
ait bir nokta K(a, b) ise, yeni adresi K›(-a, b) olur.
Dikkat ederseniz apsisini -1 ile çarp›yoruz veya z›t
iflaretlisini al›yoruz.


Örnek TEST 7 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(3,5), B(3,2) ve


C(7,2) olan üçgenin y eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü olan A›B›C› üçgeni çiziliyor.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(-3, 2)
B) A›(-3, 5)
C) C›(-7, 2)
D) fiekle ait her noktan›n apsisi ile y eksenine


göre yans›ma alt›ndaki görüntüsünün (simet-
ri¤inin) apsisleri toplam› s›f›rdan farkl›d›r.


Çözüm 7 :


A(3, 5)       A›(-3, 5)
B(3, 2)       B›(-3, 2)
C(7, 2)       C›(-7, 2)


Do¤ru cevap: D


xA + xA› = 3 + (-3) = 0
xB + xB› = 3 + (-3) = 0
xC + xC› = 7 + (-7) = 0


Örnek TEST 8 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(1,3), B(5,0), C(9,3)


 ve D(5,6) olan dörtgenin y eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü (simetri¤i) A›B›C›D› çiziliyor.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(-5, 0) tür B) A›(-1, 3) tür
C) D›(5, -6) tür D) C›(-9, 3) tür


Çözüm 8 : A(1,3)     (-1) .1 = -1 = xA›     A›(-1,3)
B(5,0)       B›(-5,0)
C(9,3)       B›(-9,3)
D(5,6)       D›(-5,6) d›r.


Do¤ru cevap: C


  O (0,0) noktas› (orijin) etraf›nda saat yönünde
bir flekli 90º döndürürsek, flekle ait bir T (a,b) nok-
tas›n›n yeni adresi T1 = (b, -a) olur. E¤er saatin dönüfl
yönünün tersine döndürürsek T2 = (-b, a) olur.


E¤er α = 180º saat yönünde döndürürsek
T3 = (-a, -b) olur.
Dikkat ederseniz TT3 do¤ru parças›n›n orta noktas›


koordinat sisteminin bafllang›ç noktas› olan O(0,0)d›r.
Yani 180º döndürmek orijine (O) göre simetri¤ini çiz-
meye eflittir.


E¤er α = 360º döndürürsek T(a,b) koordinat› ayn›
kal›r. Yeni flekil ayn› yerinde dönmemifl gibi görünür.


Eksene göre yans›ma alt›ndaki görüntüsü KEMAL Türkeli
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a + b + c + d = 3 + (-2) + 5 + 1 = 7,
2a + b = 6 + (-2) = 4,
3c - 2d = 15 - 2 = 13,
3a - 2c = 9 - 10 = -1


Do¤ru cevap: A


  Verilen bir flekli x ekseninde  a birim ötelersek
flekle ait bir nokta K(x, y)       K›(x + a, y) olacakt›r.


fiayet flekli y eksenine paralel b birim (yukar›
b     +, afla¤› ise b’nin iflareti - al›n›r.) ötelersek
K(x, y)       K››(x, y + b)


‹stedi¤imiz s›rada her iki eksen boyunca flekli
ötelersek K›››(x + a, y + b) olur.


fiekil ötelenirken bütün noktalar› bir arada ötelenir.
Bir fleklin, bir do¤ru boyunca yans›mas›n› çizip


sonra sözkonusu do¤ru boyunca ötelemesini çizmek
yerine s›ray› de¤ifltirip önce öteler sonra do¤ruya
göre yans›mas›n› çizersek, gene ayn› flekil olaca¤›na
dikkat ediniz.


Örnek TEST 11 :


A(-6, 4),    B(-10, 1),   C(-6, 1)
A›(-6, -4),  B›(-10, -1), C›(-6, -1)
A››(5, 4),    B››(1, 1),   C››(5, 1)
A›››(5, -4),  B›››(1, -1), C›››(5, -1)


fiekille ilgili hangi seçenek yanl›flt›r?
A) ABC üçgeni 11 birim sa¤a ötelenerek A››B››C››


üçgeninin görüntüsü oluflmufltur.
B) ABC üçgeninin Ox eksenine göre yans›mas›


A›B›C› çizilmifl sonra do¤ru boyunca 7 birim 
ötelenmifl A›››B›››C››› üçgeni oluflmufltur.


C) A›››B›››C››› üçgeni ABC üçgeninin Ox do¤rusu 
boyunca 11 birim sa¤a öteleyip yans›mas› ile
oluflaça¤› gibi ABC’nin Ox do¤rusuna göre 
yans›mas› çizildikten sonra 11 birim sa¤a 
ötelenmesiyle de oluflmufl olabilir.


D) A›B›C› üçgeni A›››B›››C››› üçgeninin 11 birim sola
ötelenmesi ile çizilmifl olabilir.
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Çözüm 11 : A(-6, 4)        A››(5, 4)
-6     -6 + a = 5      a = 5 + 6 = 11


oldu¤undan ABC üçgeninin 11 birim sa¤a ötelenmesi
ile A››B››C›› çizilmifltir.


ABC ile A›B›C› te apsisler ayn› ordinatlar z›t iflaretli
oldu¤undan, ABC üçgeninin Ox eksenine göre
yans›mas› olan flekildir.


A›(-6, -4)          A›››(5, -4)
-6 + a = 5        a = 11 birim
A›B›C› ötelenmifltir.


Do¤ru cevap: B


Araflt›rman›n amac›na uygun soru soraca¤›m›z
alt kümeyi saptamal›y›z. (Örneklem oluflturma)


Ayn› hastal›k için iki ayr› fabrika taraf›ndan
üretilmifl iki ilac› 100’er kiflilik iki farkl› gözlem
kümesine uygulayabiliriz.


A ilac›n› verdi¤imiz 100 hastay›, B ilac›n› verdi¤imiz
di¤er 100 hastay› belirli aral›klarla test ederiz. ‹ki
ilac›n her grupta kaç hastay› iyilefltirdi¤ini incelemeye
çal›fl›r›z. Tabi hastalar›n di¤er hastal›klar›, yafllar› gibi
di¤er özelliklerinin sonuca olumlu veya olumsuz etki-
lerini saptamaya çal›fl›r›z. Karfl›laflt›r›labilir sonuçlar
için sorular› iyi seçmeliyiz.


‹statistik; rastgele rakamlardan anlaml› sonuçlar
ç›karmaya çal›flan Matemati¤in bir dal›d›r.


Örne¤in A ve B iki büyük süpermarket olsun. Bu
marketlerin yöneticileri ortalama bir müflterinin kaç
TL’lik al›fl-verifl yapt›¤›n› bulup A ve B süpermarketleri
için karfl›laflt›rabiliriz. Her iki markette en çok sat›lan
ürünleri karfl›laflt›rabiliriz.


Veya iki farkl› ilkö¤retim okulundan seçilen 8. s›-
n›f ö¤rencilerinin SBS s›nav›ndaki baflar› oranlar›n›
karfl›laflt›rabilir, daha baflar›l› olan okuldaki ö¤rencilerin
baflar› nedenlerini araflt›rabiliriz. Okulun uygulad›¤›
özel bir program m› baflar›y› art›rmaktad›r? Yoksa
velilerin s›nav baflar›s›n› önemsemeleri mi ö¤rencileri
motive etmektedir?


Örne¤in yeni aç›lacak k›rtasiye, test kitaplar›,
öykü ve roman satacak bir kitabevinin gelirinin yüksek
olabilmesi için okula yak›n bir yerde aç›lmas›
gerekti¤ini söyleyebiliriz. Ö¤rencilerin en çok sat›n
almak istedikleri ürünlerden bir liste oluflturmal›y›z.


Örneklemini çocuklar›n oluflturdu¤u bir kümeye
soraca¤›m›z sorular› oluflturmal›y›z.


Örne¤in çocuklar›n boy ve kilogram geliflimi
yafllar›nda olmas› gerekti¤i gibi mi?


Afl›lar›n› düzenli yapt›rm›fllar m›?


 TABLO ve GRAF‹K OLUfiTURMA
H‹STOGRAM (Histograms) Oluflturma ve
Yorumlama:
Ad›m 1: Kaç adet veri oldu¤u say›l›r.
Ad›m 2: Veriler küçükten büyü¤e s›ralan›r.
Ad›m 3: En büyük de¤er - En küçük de¤er


= De¤iflim aral›¤› = Aç›kl›k hesaplan›r.


Ad›m 4:                      = Veri grubunun geniflli¤i


Ad›m 5: Veri gruplar›n›n say›s› 10 civar›nda al›n›r.
Ad›m 6: Her gruba düflen veri adedi say›l›r.


Bir ilkö¤retim okulunun 8. s›n›f›nda okuyan 100
ö¤rencisine SBS s›nav›na haz›rl›k düzeylerini ölçmek
için 20 soruluk Matematik Testi uygulan›yor.


D --       formulünden Matematik netleri hesap-


lan›yor. 100 ö¤renciye ait Matematik netleri 10 gruba
ayr›larak


nun geniflli¤i olarak seçiliyor.
0 -- 2 aras›  0 ≤ x ≤ 2    SBS Matematik neti olan


ö¤renci say›s› 4 ö¤renci-
dir.


2 --  4 aras›  2 < x ≤ 4 5 ö¤rencinin neti bu ara-
l›ktad›r.


4 --  6        6 ö¤renci (örne¤in bir ö¤rencinin neti
4,2’dir.)


  6 --    8   8
  8 --  10 13
10 --  12 22
12 --  14 20
14 --  16 14
16 --  18 aral›¤›nda Matematik neti olan 5 ö¤-


renci
18 --  20 3
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Bir ilkö¤retim okulunun 8. s›n›f›nda okuyan 100
20 soruluk SBS Matematik deneme s›nav›nda


ö¤rencilerin Matematik netlerini 10 eflit gruba ay›ra-
rak her grupta olan ö¤rencilerin say›s›n› [frekans
(frequency)] düfley eksende gösterelim.


 Grafik: SBS Matematik denemesinde ö¤renci-
lerin baflar›s›


Histogram› çizmifl olduk. Bir aral›¤a karfl› gelen
dikdörtgenin yüksekli¤ini ö¤rencilerin say›s› ile orant›l›
olarak çizdik. Histogram›n çubuk grafi¤i oldu¤una
dikkat ediniz.


Histogramda sütun genifllikleri eflittir. Oysa sütun
grafi¤inde eflit olmayabilir.


Histogram sayesinde ilgilendi¤imiz say›lar kümesi
için daha kolay yorumlar yapabiliriz.


Örnek TEST 12 : Bir okuldaki ö¤rencilerin
kg cinsinden kütlelerine


ait veriler 5 kg l›k grup geniflli¤i olacak flekilde 9
grup say›s› olacak flekilde kümeleniyor.


Grafik: Ö¤rencilerin kütlesi ile say›lar› aras›ndaki
iliflki


Histogram› çizilen grafikle ilgili hangi seçenekteki
bilgi yanl›fl verilmifltir?


A) Kütleleri hakk›nda veri toplanan ö¤rencilerin 
say›s› 100’dür.


B) 60-90 kg a¤›rl›¤›nda 81 ö¤renci vard›r.
C) Ö¤rencilerin % 53’ü 60-70 kg a¤›rl›¤›ndad›r.
D) Histogram grafi¤i, dikdörtgen (çubuk)lerden


oluflturularak verilen aral›klarda gözlenen verilerin
tekrarlanma s›kl›¤›n› göstermez.


Çözüm 12 : Histogram grafi¤i dikdörtgen çu-
buklardan oluflturulan, seçilen ara-


l›klarda gözlenen verilerin tekrarlanma s›kl›¤›n› gös-
terdi¤inden D’deki ifade yanl›flt›r.


Do¤ru cevap: D


Yukar›daki grafikte 45 kg’dan küçük ö¤renci
olamad›¤›ndan “zikzak” k›r›k çizgisi çizilmifltir. Grubun


geniflli¤i bulunurken             = 5 kg grup geniflli¤i


olarak seçilmifltir. Grup say›s› 9 olarak seçilmifltir.
Grafikte orant›l› birimler kulllan›lm›flt›r. Histogram


grafi¤inin bafll›klar› yaz›l›r. ve eksenleri anlafl›l›r olmas›
için isimlendirilir. Genel olarak bir grubun geniflli¤i
bulunurken aç›kl›k grup say›s›na (10, 9, 11 olabilir)
bölünür bulunan say›ya en yak›n olan büyük tek say›
grup geniflli¤i olarak seçilir.
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ARAfiTIRMALAR ‹Ç‹N UYGUN
SORU OLUfiTURMA,


ÖRNEKLEME UYGUN ARAfiTIRMA
SORUSU DÜfiÜNME


SAYILAR
ÜSLÜ SAYILAR (EXPONENTS)


a ∈ R = Gerçek Say›lar Kümesi ve
n ∈ Z+ = Sayma Say›lar› Kümesi olmak


üzere n tane a n›n çarp›m›


a . a . a . a ... a = an biçiminde gösterilir.


a       taban     ,          n        üs


n = 4,   a = 10 ise   10 . 10 . 10 . 10 = 104 fleklinde
yaz›l›r. 10 üssü 4 diye okunur.


n = 1     a1 = a,         51 = 5 dir.


n = - 3 ise


2-3 =        =        dir.


a-n = 2-3 ; Negatif üslü ifade denir.


n = 4 ise 3-4, 3-3,  3-2,  3-1, 30,  3,  32,  33,  34


        = 5-2          Bir üslü ifade paydada iken paya
   yaz›l›rsa üssün iflareti de¤ifltirilir.


Veya        = 52  yaz›l›r.


a = -2 ∈ Z = Tam say›,  n = -4 ise


(-2)-4, (-2)-3, (-2)-2, (-2)-1, 1, -2, (-2)2, (-2)3, (-2)4,


a = 2   ve n = 2 ise (-a)2n-1  = (-2)2.2-1


            = (-2)3 = (-2) . (-2). (-2)


= (+4) . (-2) = -8
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a ≠ 0 iken    n = 0 ise          an  = a0 = 1 dir.


Tam say›n›n (-2)  tek say›da (3) tekrarl› çarp›m›
negatif iflaretli bir say›d›r. (-8)


a = 2,   n = 2 ise (-2)2.2  = (-2)4


= (-2) . (-2) . (-2) . (-2)


= (+4) . (+4) = 16
Negatif Tam Say›n›n çift say›da (4) tekrarl› çarp›m›


pozitif iflaretlidir (16)


a = -2 ise   (-2)0 = 1,    a = 2 ise (2)0 = 1 dir.


           =        =


 m = -2 ise                =            =         dir.


a = 7 ,  b = 10, m = -3 ise


           =                   =            =


=            = 2          = 7    . 10


RASYONEL SAYILARIN
KEND‹LER‹ ‹LE ÇARPIMI
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Galileo
Matematiksel çalışmanın en önemli sonucu,


öğrencilerin düşünmesini sağlamaktır.
John Wesley Young
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Say›n Ö¤retmenler,
Say›n Veliler,
De¤erli Çal›flkan Ö¤renciler,


Geçmiflte ‹lkö¤retim 5.,6. ve 7. s›n›f ö¤rencileri
için Okula yard›mc› MATEMAT‹K kitaplar› yazm›flt›m.
Ayr›ca  Lise 1 Konu anlat›ml› çözümlü Matematik
Testleri Yard›mc› ve Üniversitelere Girifle  haz›rlay›c›
Ö⁄RETMEN K‹TAP ve KILAVUZ K‹TAP  gibi 30
civar› Test veya Konu Anlat›ml› kitaplar  yaz›p
yay›nlam›flt›m. Elinizdeki bu kitab›, ‹lkö¤retim 8.s›n›f
ö¤rencilerine Okuldaki  Matematik derslerine ve
Haziranda girecekleri SBS S›nav›nda sorulacak 20
Matematik Test sorusuna en iyi flekilde haz›rlana-
bilmeleri için yazd›m. ALS  (Türk  Silahl›  Kuvvetleri
Askeri Liseler ile Bando Astsubay Haz›rlama
Okulunda Ö¤renim Görecek Ö¤rencileri Seçme
S›nav›), Özel Yabanc› Liselere Girifl S›nav› ile PYBS
(Paras›z Yat›l›l›k ve Bursluluk S›nav›) gibi s›navlara
girecek tüm ö¤rencilere yard›mc› olacak flekilde
konu anlat›m›na  ve çözümlü Testlere yer verdim.
8.s›n›f›n Degifltirilen yeni program› ile örtüflen geç-
miflte  Liselere Girifl s›navlar›nda sorulmufl Test so-
rular›n›  inceleyerek kitab›mdaki Test sorular›n› ve
konu Anlat›m›m›  s›navlarda önemsenen bilgiyi kav-
rama, kurallar›(bilgileri) problemle iliflkilendirebilme
becerisi ve ifllem (4 ifllem, üslü veya köklü say›larla
gibi) performans› gibi ölçütlere uygun olarak kitab›m›
yazd›m. Konular› kavratmak için cebirsel ifadelerdeki
harflere olas› de¤erler atayarak konuyu say›sal so-
nuçlarla yorumlayarak daha iyi kavraman›z› kolay-
laflt›rmaya çal›flt›m. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ö¤re-
nilmesini önemsedi¤i program› hem internet site-
sinden inceledim hem de  yay›nlad›¤› ‹lkö¤retim
8.s›n›f Ders Kitab›, Ö¤renci  Çal›flma Kitab› ile Ö¤ret-
men K›lavuz Kitab›ndan inceledim. Ayr›ca Ayd›n ve
Erdem yay›nlar›n›n 8.s›n›f Ders kitaplar›ndan  MEB
program›n› nas›l ifllediklerini inceledim. ‹nternetten
veya  ‹ngilizce Matematik kitaplar›ndan da Uluslar
aras› (Global) 8.s›n›f Matematik konular›n›n anlat›l›fl
 standard›n› da kitab›m› yazarken inceledim. Sonuçta
bu kitap Uluslararas› Matematik konular›n›n içinden
MEB’in 8.s›n›f için seçti¤i ( önemsediklerini) ö¤renciye
kavratmay› konular› bilinçli daha derinden ö¤retmeyi
amaçlayan bir ifllenmifl eser niteli¤i de giderek kazan-
d›. Liselere Girifl SBS s›nav›nda konuyu iyi anlam›fl
ö¤rencilerin yapabilece¤i ama konuyu iyi bilmeyen


birkaç formül ezberlemifl ö¤rencinin yapamayaca¤›
seçici Matematik Test sorular› sorulmaktad›r. Kitab›n
sonuna 3 tane 20’fler soruluk SBS Matematik
Deneme Testleri de koydum. Kitapta yer alan tüm
Test sorular›n›n do¤ru cevaplar› ile Aç›klamal›
Çözümlerini kitab›n sonunda verdim. Bir Test
sorusunu Do¤ru yapm›fl bile olsan›z Aç›klamal›
çözümünü de incelemenizi öneririm. Kitaptaki
çözümlü sorular›n da çözümünü bir ka¤›tla örtüp
önce kendiniz çözmeyi deneyin. Çözemezseniz
çözümünden yararlanarak nas›l çözmeniz gerekti¤ini
ö¤renebilmeniz için çözümü mutlaka siz de yazarak
kavramaya çal›fl›n. Gazete gibi okuyarak yazmadan
ve özet ç›karmadan Matematik ö¤renilmez. Seviye
Belirleme S›nav›nda Matematik Testinin a¤›rl›k
katsay›s› 4, Türkçe testinin  a¤›rl›k katsay›s› 4,
Fen Bilgisi testinin a¤›rl›k katsay›s› 3, Sosyal
Bilgiler testinin a¤›rl›k katsay›s› 3, Yabanc› Dil
testinin  a¤›rl›k  katsay›s› 1 olacakt›r. Görülüyor
ki Matematik Test sorular› 15 üzerinden 4 olarak
a¤›rland›r›lacakt›r.


Benim hesaplad›¤›m net say›lar›na göre yaklafl›k
(tahmini) 2009 Formülü flöyledir:
2009 SBS  8.s›n›f = 5,17 Matematik + 5,17 Türkçe
+ 4,64 Fen ve T. + 3,515 Sosyal +1,28 ‹ng + 92,55
(Taban puan)


2008 Liselere Girifl s›nav›nda  913631 Aday
yar›flm›flt›r. Adaylar›n 814 887si (%89’u) Tercih ya-
pabilme hakk›n› kazanabildi. Bunlar›n 601 471’i
tercih yapt›. Tercih yapanlar›n 237376’s› (Baflvuran-
lar›n %25’i) 2. yerlefltirmede tercihlerinden birine
yerlefltirildi. Anadolu Liselerini toplam 110170 ö¤renci
kazand›.


2008 Liselere Girifl s›nav›nda 100 soruyu do¤ru
yan›tlayabilen ve okul baflar› notlar› 100 puan olan
97 birinci ö¤renci ile yeni bir rekor k›r›ld›. Birincilerin
18’i ‹stanbul’dan ç›kt›. 2008 de 100 net yapan ö¤renci
say›s› 263 oldu fakat bunlar›n 166’s›n›n okul Diploma
notlar› 100 puan olmad›¤›ndan s›nav birincisi
olamad›lar.  97 birinci ö¤renciden 32’si Galatasaray
Lisesi’ni seçti. Birincilerden  Murat Sa¤›n ise  Özel
Bahçeflehir Fen ve Teknoloji Lisesini tercih etti.  Fen
ve Sosyal Bilimler Liselerini toplam  7392 ö¤renci
kazand›. ‹stanbul’daki  1578 ‹lkö¤retim  okulunun
(221’i Özeldir)  Birincisi olan ö¤renciler  en iyi okullar›
kazanabilmek için 2009 SBS s›nav›nda  birbirleriyle
yar›flacaklard›r. Okullar›n›n 1.si olmayan ö¤renciler,


gözde bir Anadolu Lisesini  kazanabilmeleri  için
zamanlar›n› çok iyi kullan›p çok iyi bir ders çal›flma
program› yapabilirlerse  iyi bir Anadolu Lisesini
kazanabilirler. 2008’de ‹stanbul’daki 86 Anadolu
Lisesine 13114 ö¤rencilik kontenjan ayr›ld›. ‹stan-
bul’dan baflvuran 163721 aday›n en çok 13 114’ü
(%8’i) Anadolu Liselerini kazanabildi. Adaylar 2008
‘de sorulan 100 soruyu (http://oges.meb.gov.tr)
Arflivinden   çözmeyi denesinler. Ayr›ca SBS Adaylar›
sitede verilen geçmifl y›llarda sorulmufl s›nav
sorular›n› da çözmeye çal›fls›nlar.


Öncelikle ö¤rendikleri konularla ilgili  sorular›
çözmeye çal›fls›nlar. Kendi Performanslar›n›n iyi
oldu¤u saatlerde henüz ö¤retilmeyen konular›, okul-
da ö¤retilmesini beklemedenö¤renmeye çal›fl›nlar.


 SBS adaylar›n›n Y›lsonu Baflar› Puan› (YBP)
sene sonu Karne  notlar›ndan hesaplanacakt›r. Y›l
sonu okul puan›n›z okulunuzdaki en baflar›l› ö¤ren-
cinin baflar› puan›na bölünerek sonuç 125 ile çarp›-
lacakt›r. En çok 125 puan okuldan kazanabile-
ceksiniz. Bulunan puan S›n›f Puan›n›z hesaplan›rken
SBS’ nize eklenecektir.  8.s›n›f  S›n›f Puan›n›z›n 350
puan› SBS den, 125 puan› Okul derslerinizdeki
baflar›n›zdan ve 25 puan› da okulunuzdaki Davran›fl
puanlar›n›z›n toplam›ndan oluflacakt›r. SBS puan-
lar›na YBP puanlar› da eklenece¤inden ö¤rencilerin
okul notlar›n› artt›rmaya önem vermeleri de gerek-
mektedir.


2009 ‹stanbul Galatasaray Lisesinin  (Frans›zca)
100. ö¤rencisinin puan› 495.491 Türkiye s›ras› 551
idi. ‹stanbul Lisesinin (Almanca) 180.  ö¤rencisinin
(sonuncunun) puan› 491,382 Türkiye s›ras› 1170 idi.


Befliktafl KABATAfi Erkek Lisesinin 176. sonuncu
ö¤rencisinin puan› 487,832 Türkiye s›ras› 2450, neti
ise 96,7 puand›. Bahçelievler’deki Adnan Menderes
AL 150. ö¤rencisinin puan› 472,887 Türkiye s›ras›
9713 ‹stanbul s›ras› 1921, neti ise 93 oldu. Ataköy
Hasan Polatkan Anadolu Lisesini kazanan 90. ö¤ren-
cinin Türkiye s›ras› 31021,  puan›  da 432,905 oldu.
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesini kazanan 150.
ö¤rencinin Türkiye s›ras› 51232,  puan› da 419,066
oldu.


‹nternet sitemde kitab›n bas›m› s›ras›nda gözden
kaçan düzeltmeleri veya kitapla ilgili veya SBS
Haz›rl›k sürecinizde yararl› Rehberlik yaz›lar›n› veya
 ö¤rencilere yararl› olabilecek çeflitli ek bilgileri(Site
adreslerine ba¤lant›lar gibi) bulabileceksiniz.  sitemde
tüm SBS ve ÖSS adaylar›na Okula Yard›mc› +
S›nava Haz›rlay›c› çeflitli yararl› bilgiler bulacaks›n›z.
Kitapta olmas›n› istedi¤iniz soru çeflitlerini veya


istedi¤iniz konu anlat›m›n› sitedeki adresime yaz›p
bana yollarsan›z kitab›m›n yeni bask›s›n› isteklerinizi
 göz önüne al›p gelifltirmeye çal›flaca¤›m. Okuma
h›z›n›z› elinizden geldi¤ince artt›rmaya önem verin.


K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.
com, H›zl› Okuma, Bellek Gelifltirme, Düflünce Gü-
cü)’den bölümlerinden çok yararlanacaksan›z.


2009 ‹stanbul 8.s›n›f SBS Adaylar›na Matematik
temellerini gelifltirme sürecinde gerek Okul derslerin-
de ve istedi¤iniz Anadolu Lisesini kazand›rmada
kitab›m›n sizlere yararl› oldu¤unu  bildirece¤iniz e-
mailleriniz (Elektronik Posta) yeni Test kitab› yazmak
için  çal›flma heyecan›m› olumlu yönde artt›racakt›r.
Baflar› haberlerinizi almak umuduyla, Tüm okurlar›m›n
öneri ve elefltirisi ile kitab›m›n içeri¤i daha da gelifl-
tirilerek zenginleflecektir.


Ataköy Gazetesi SBS Rehberlik köflesi yazar›
Matematik ö¤retmeni yazar Kemal Türkeli


www.kemalturkeli.com veya
Ataköy Gazetesindeki www.atakoygazete.


com.tr  SBS Adaylar›na  Ayl›k REHBERL‹K Köflesi
Yaz›m› + Arflivdeki yaz›lar›m› da ücretsiz okuyunuz.


Tel:212.4423040
Cep; 0536.5118400;


2009 ‹stanbul
MSN+ e-mail;
kemal_turkeli@yahoo.com
www.kemalturkeli.com


Önsöz
‹lkö¤retim 8. s›n›f SBS’ye  Haz›rl›k + OKUL’a Yard›mc›  MATEMAT‹K TEST’lerini


ö¤reten evinizdeki ö¤retmeniniz  Ö⁄RETMEN K‹TAP


‹çindekiler:


1. Ünite : Aralar›nda Farkl› iliflkiler (kurallar) olan fiekil ve Say› kümeleri (7), Fraktal geometri (Fractal
geometry) (7) , Dönüflüm Geometrisi ; Koordinat sisteminde bir eksene göre bir fleklin yans›ma alt›ndaki
görüntüsü (11), Orijin etraf›nda bir flekli döndürmek (12), fiekli eksenlere paralel öteleme (13), Araflt›rmalar
için uygun soru oluflturma, Örneklem (14), Histogram oluflturarak grafi¤ini çizme (14), Üslü say›lar (16), Üslü
say›lar›n bilimsel gösterimi (19), 1.Ünite Test Sorular› (20,çözümleri 183)


2. Ünite: Olas›l›k nedir? Çeflitleri (25), Olay çeflitleri (25), Olas›l›k Testleri (28, çözümleri 187) , Kareköklü
Say›lar (30), Kareköklü say›larla ifllemler (32), Kareköklü Say›lar Testi (36), Gerçek say›lar (37), Standart
Sapma (37) ,2.Ünite Test Sorular› (42,çözümleri 191’de),


3. Ünite: GEOMETR‹ ; Üçgenler (44), Üçgen eflitsizli¤i (44) , üçgen çizimi (47), Do¤ru parças›n›n orta
dikme do¤rusunu çizmek(48), Yüksekliklerin özellikleri (49), Pisagor ba¤›nt›s› (51), Say› örüntüleri (60),
Aritmetik dizi (61), Geometrik dizi (61), Özdefllikler (63), Üç terimli cebirsel ifadeleri cebir karolar›n› kullanarak
çarpanlar›na ay›rmak (65), Rasyonel Cebirsel ifadelerle ifllem yaparak olabiliyorsa sonucun sadelefltirmelerini
yapmak (66), 3.Ünite Test Sorular› (72,çözümleri 194),


4. Ünite: Kombinasyon (76), Permütasyon (77), Denklem sistemleri (79),  Do¤rusal (1.dereceden) Denklem
sistemlerinin cebirsel yok etme veya yerine koyma yöntemi ile çözümü (81),  Üçgenlerin eflitli¤i (84),
Üçgenlerin Benzerli¤i (87), Geometrik Cisimler; Üçgen prizma (95), Üçgen prizman›n Alan› (97), Düzgün
alt›gen dik prizman›n alan› (98), Piramit (107), Dik koni (108), Küre (108), 4.Ünite Test Sorular› (109, çözümü
199),


5. Ünite; Dik Piramidin yüzey Alan›n›, hacmini hesaplama (114), Dik Dairesel koninin yüzey Alan› (117),
Kürenin yüzey alan›n›n hesab› (120), Dik piramidin Hacmi (125), Dik dairesel Koninin Hacmi (128), Kürenin
Hacmi (132), ‹zdüflümü ve Çok yüzlüler (136), Perspektif çizimi (136), Bir nokta ve iki nokta perspektifinin
çizimi (137), Çok yüzlüler ve ara kesitleri (138), 5.Ünite SBS TEST Sorular› (142, çözümleri 205),


6. Ünite: Geometrik cisimler : Çok küplüleri kullanarak yap›lar oluflturmak (148), Geometrik cisimlerin
simetrileri (149), Do¤runun E¤imi nedir? Nas›l hesaplan›r? (153) , Do¤rusal denklem sistemlerinin grafiklerini
çizerek sistemin çözüm kümesini bulmak (155), Eflitsizlikler (157), ‹ki bilinmeyenli do¤rusal eflitsizliklerin
çözüm kümesinin ikililerini koordinat düzleminde gösterme (158), Trigonometrik oranlar›n tan›m› (160),
30˚,60˚,45˚  aç›lar›n trigonometrik oranlar›(161), 6.Ünite Test Sorular›(166,çözümleri 213),


7. Ünite 8 SBS 1.Matematik Deneme Testi sorular› (172), 8 SBS 2.Matematik Deneme Testi sorular›
(175),  8. SBS 3.Matematik Deneme Testi sorular› (178),


8.Ünite : 7 Ünitede çözülmeyen  Test Sorular›n›n cevaplar› ile Aç›klamal› çözümleri.  20.sayfadaki 1.Ünite
Testlerinin cevaplar› ile çözümleri (183), 28 sayfadaki 2.Ünite Testlerinin cevap ve çözümleri (187), 36.
Sayfan›n 189’da, 42. sayfadakinin 191’de, 72. sayfadaki 3.Ünitenin 194’de, 109. sayfadaki 4. Ünitenin
199’da, 142. sayfadaki 5. Ünitenin 205’de, 166. sayfadaki 6. Ünitenin 213’de, 172. sayfadaki 1. Denemenin
219’da, 175. sayfadaki 2. Denemenin 224’de, 178. sayfadaki, 3. Denemenin 230’da cevap ve çözümleri
verilmifltir.
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Hal›, tarihi binalar›n duvarlar›, kumafl, perde,
duvar ka¤›d›, defter kapa¤› gibi de¤iflik yüzeylerde
gördü¤ümüz do¤ru, üçgen, çokgen, çember gibi
elemanlardan oluflturulmufl grafik desenlerini
inceledi¤imizde çizerin (ressam›n) bofl bir ka¤›da
bunlar› hangi mant›k s›ras› ile oluflturdu¤unu merak
ederiz. Ayr›ca Norveç’in çok girintili, ç›k›nt›l› k›y›
fleridine benziyen resimler dijital fotograf makinalar›na
say› dizisi olarak kaydedilirken bayt (byte) veya bit
(1 Byte = 8 Bit) olarak bellekte çok yer tutarlar. Bunu
azaltabilmek için Fraktal geometri (Fractal Geometry)
den yararlanmaya çal›fl›l›r. Fraktal bir fleklin orant›l›
olarak küçültülmüfl ya da büyütülmüflleri ile
oluflturulan flekil kümeleri olan flekil örüntülerine
k›saca fraktal denir.


‹sveçli Matematikçi Helge Von Koch (1870 - 1924)
taraf›ndan gelifltirilen Koch e¤risinin (virajl›) hangi
aflamalarla oluflturuldu¤unu inceleyelim.


1. Ad›m:


|AB| = a = 90 mm = 3.30


Deniz kenar›nda 90 mm’lik k›y› fleridimiz olsun.
fiimdi denizi doldurarak k›y› fleridini uzatal›m.


fieridi 3 eflit parçaya bölelim.


Yani IABI deniz k›y›m›z 4.30 = 120 mm’ye
uzam›flt›r. fiimdi 4 parçan›n herbirini 3’e bölerek
herbirine bir önceki ifllemi tekrarlayal›m:


Bafllang›ç fleklimiz 3 tane 30 mm’den oluflurken


flimdi herbir do¤ru parçam›z›n uzunlu¤u


     . 30 = 10 mm olmufltur. 10 mm =      do¤ru par-


çalar›n›n say›s›n›n 16’ya ç›kt›¤›na yani 4.4 = 16 kat›na


ç›kt›¤›na dikkat ediniz. Sahil fleridimiz de 90 mm’den


16 .      k = 16 .      30 = 160 mm olmufl.


160 - 90 = 70 mm uzam›fl durumdad›r.
Düz k›y›y› doldurarak sahil fleridini 70 mm uzatm›fl


olduk. Norveç’in girintili ç›k›nt›l› k›y›lar›n› and›ran bir
Matematik model gelifltirmifl olduk. Size önerim k›rta-
siyeciden 10 tabaka A4 boyu ince Ayd›nger ka¤›d›
alarak her yeni flekli olufltururken yeni bir Ayd›ngeri
bir öncekinin üstüne seloteyple yap›flt›rarak çiz-
menizdir. Böylece fraktal e¤rilerden oluflan örün-
tünün oluflumunu daha iyi kavrayabilirsiniz.


Bu ifllemi n = 100 kez tekrarlad›¤›m›zda kar tane-
sine (snowfake) benzer bir flekil veya do¤adaki Norveç
k›y›lar›na benzer bir flekil elde edilir. Oluflan e¤riye
de fraktal (fractal) ad› verilir.


Dikkat ederseniz her aflamada flekli oluflturan


do¤ru parçalar› bir öncekinin        ü uzunlu¤unda ol-


makta, do¤ru parças› say›s› ise bir öncekinin 4 kat›na


ç›kmaktad›r. K›y› fleridimiz de bir öncekinin        uzun-


lu¤unda kat› olmaktad›r.


     . 30 = 120 mm →          . 120 = 160 mm oldu.


Böylece k›y› fleridimiz  1 <       oldu¤undan her


aflamada uzayacakt›r.       . 160 = 64 .     . 30 = 213,3


mm bir sonraki k›y› fleridimizdir.


Bafll›ng›ç fleklini IABI = 270 mm alarak bir sonraki
flekli de siz oluflturunuz.


Polonyal› Matematikçi Vaclav Sierpinski (1882-
1969) Sierpinski üçgeni (The Sierpinski Gasget,
Sierpinski fiapkas›) denen fraktal› 1916 y›l›nda
tan›tm›flt›r. 12. yüzy›lda bir kilisede süsleme olarak
ayn› flekil çizilmifltir.


Bir kenar› a = 32 mm  Çevresi= 3a = 96 mm olan
bir eflkenar üçgen çizelim.


ÜN‹TE 1 ARALARINDA FARKLI ‹L‹fiK‹LER
OLAN fiEK‹L veya SAYI KÜMELER‹
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a= 32 mm


a= 32 mm


‹kinci ad›mda A, B ve C köflelerine kenar uzunlu¤u


     a = 16 mm olan 3 benzer eflit efl kenar üçgeni


çizelim.


Yeni flekli bir önceki ile karfl›laflt›r›rsak, flekli olufl-
turan kenar uzunluklar› bir öncekinin


   si (     = 16 mm), toplam kenar say›s› 3 kat 9


eflit kenardan oluflan 3 yeni üçgenimiz olufltu. fiekli
oluflturan do¤ru parçalar›n›n uzunluklar› toplam› ise


9.      . a = 9 .   . 32 =      . 96 = 144 mm =      . Ç


olmufltur.


Bir sonraki ad›mda her eflkenar üçgen yerine
      si büyüklü¤ünde köflelerine 3 eflkenar üçgeni


yerlefltirme ifllemini yineleyerek uygulayal›m.


Oluflturdu¤umuz 9 eflkenar üçgenin kenar


uzunlu¤u       .16 = 8 mm =        . 32 olup toplam ke-


nar say›m›z bir öncekinin 3 kat›  3 . 9 = 27 tanedir.


9 üçgenin toplam çevresi ise bir öncekinin


     .144 = 216 mm =        . (32) =        a


Tekrar ayn› ifllemi yineleyerek her üçgen yerine
3 üçgen yerlefltirelim. Yeni eflkenar üçgenlerimizin


kenar uzunlu¤u       . 8 =       . a = 4 mm olur.


9 . 3 = 27 üçgenimizin kenar say›s› 27 . 3 = 81


tanedir. 27 üçgenin toplam çevresi bir öncekinin


kat› olacakt›r.


  . 216 mm = 324 mm =        . a


                  =       . 32 = 324 mm olacakt›r.


Dikkat ederseniz 64 eflit üçgenin 27 tanesi yar›dan


azd›r. Yani bu ifllemi n = 100 kez yenilersek üçgenlerin


toplam alan› üçgenin (ABC) alan›na göre çok küçük


bir de¤er olacakt›r.


IABI = 729 mm = 9 k = 9 . 81       k = 81 mm


alal›m. Sonra da IABI’nin      uzunlu¤unda 4 eflit


parçadan (her biri 324 mm) flekli olufltural›m. Daha
önce eflkenar üçgenle yapm›flt›k flimdi de CDE
ikizkenar üçgendir.


IACI = ICDI= IDEI = IEBI = 4k = 324 mm


Toplam k›y› fleridimiz         . IABI = 1296 mm


Fraktal KEMAL Türkeli
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C) D)


Sözkonusu kurala göre birinci sat›rda 3 yerden
birini seçebiliriz. 2. sat›rda ise kalan 2 yerden birini
seçebiliriz, 3 x 2 = 6 adet farkl› desen oluflturabiliriz.
Kalan 2 deseni de siz bulunuz.


Örnek TEST 3 : Afla¤›da verilen örüntüde
bir sonraki flekil hangi se-
çenektedir?


       IDAI = IDBI, IEAI = IECI , IFBI = IFCI


Çözüm 3 : Verilen örüntüde bir eflkenar üç-
genden bafllanm›fl, sonra da her


kenar›n›n orta noktalar› birlefltirilerek       küçültülmüflü


elde edilmifl. 3. de de son eflkenar üçgenin orta nok-


talar› birlefltirilerek bir öncekinin yine      benzeri olan


üçgen elde edilmifl, örüntünün bir sonraki flekli B
seçene¤indedir. Çünkü son üçgenin kenarlar›n›n orta


noktalar› birlefltirilerek yine bir öncekinin      benzeri
olan eflkenar üçgen çizilmifl.


Do¤ru cevap: B


Örnek TEST 4 : IABI = a = 729 mm uzunlu-
¤unda bir tahta çubu¤umuz


olsun. Veya A ve B noktalar› aras› 729 m asfalt
yeni yol yapt›¤›m›z› varsayal›m.


Çubu¤u marangoza 3 eflit parçaya böldürelim.


Yeni parçalar      =        = 243 mm olacakt›r. Orta-


daki parçay› her seferinde ay›ral›m. Veya yolun     ‘ü


olan ortas›n›n bir y›l sonra bak›ms›zl›ktan bozuldu¤unu
varsayal›m.


1. ifllem sonunda her parçan›n uzunlu¤u     = 243
mm, kalan parça say›s› 2’dir. Kalan 2 parçan›n uzun-


luklar› toplam› ise 2    = 2.243 = 486 mm’dir. Veya


ortas› bozulan asfalt yolun sa¤lam k›sm›n›n uzunlu¤u
486 m’dir. Tekrar her tahta parçay› marangoza üç
eflit parçaya böldürüp ortadakini ay›ral›m. 2. ifllem
sonunda elde edece¤imiz her parçan›n uzunlu¤u


    =       = 81 mm, parçalar›n say›s› 4, kurala göre


elde edilen tahta çubuklar›n uzunluklar› toplam› ise


4.    = 4.81 = 324 mm olacakt›r. Tekrar marangoza


4 parçay› verip her parçaya ayn› ifllemi uygulamas›n›
istiyoruz. Hangi seçenekteki bilgi yanl›fl verilmifltir?


A) 3. ifllem sonucunda her bir tahta parças›n›n 
uzunlu¤u 27 mm olacakt›r.


B) 3. ifllem sonucunda kurala göre 8 adet 27 mm
uzunlu¤unda tahta parçam›z olacakt›r.


C) 3. ifllem sonucunda kalan parçalar›n uzunluklar›


toplam› 8.       ⋲ 0,3.a = 216 mm olacakt›r.


D) 3. ifllem sonucunda çubu¤un boyu 486 mm 
k›salm›flt›r.


Çözüm 4 : Söylenen kurala göre marangoz 4
parçan›n her birini 3 eflit parçaya


bölecek fakat ortadaki parçay› kural gere¤ince bize
vermeyecektir.       =       = 27 mm yeni parça uzunlu-


¤u olacakt›r. 3. ifllem sonucunda kurala göre,


4 x 2 = 8 adet   27 mm =     boyunda tahta


parçam›z olacakt›r. 3. ifllem sonucunda kalan tahta


parçalar›n›n uzunluklar› toplam› 8.      = 8.27 = 216


mm olacakt›r.


a -       =                =       a =       .729 = 513 mm


k›salm›flt›r.


Do¤ru cevap D


3 için       .a =          .a oldu¤una dikkat ediniz.


Bu fraktal say›lamayacak kadar çok (sonsuz)
say›da parçan›n uzunluklar› toplam›n›n s›f›ra yak›n
oldu¤unu söylüyor.


Üçgenler KEMAL Türkeli
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Bir fleklin x eksenine göre yans›mas› (simetrisi)
alt›ndaki görüntüsü bulunurken flekli oluflturan her-
hangi bir nokta K (a,b) ise yeni adresi K› (a,-b) olur.
Dikkat ederseniz ordinat› (-1) ile çarp›ld› veya z›t
iflaretlisi yaz›ld› diyebiliriz.


Örnek TEST 4 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(6,4), B(2,1) ve


C(6,1) olan üçgenin x eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü olan A›B›C› üçgeni çiziliyor.


Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?
A) A›(6, -4)
B) C›(6, -1)
C) Her noktan›n ordinat› ile simetri¤inin ordinatlar›


toplam› s›f›rdan farkl›d›r.
D) B›(2, -1)


Çözüm 4 :


A(6, 4)       A›(6, -4)
B(2, 1)       B›(2, -1)
C(6, 1)       C›(6, -1)
4 + (-4) = 0
1 + (-1) = 0 oldu¤undan C seçene¤indeki önerme


yanl›flt›r. 
Do¤ru cevap: C


yA + yA› = 4 + (-4) = 0
yB + yB› = 1 + (-1) = 0


Örnek TEST 5 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(1,5), B(5,2), C(9,5)


ve D(5,8) dörtgeninin x eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü (simetrisi) A›B›C›D› dir.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) D›(5, -8) dir. B) C›(9, -5) dir.
C) B›(5, -2) dir. D) A›(-1, 5) dir.


Çözüm 5 :


A(1, 5)       A›(1, -5)
B(5, 2)       B›(5, -2)
C(9, 5)       C›(9, -5)
D(5, 8)       D›(5, -8)     Do¤ru cevap: D
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Örnek TEST 6 : ABC üçgeninin x eksenine
göre yans›mas›n›n (simetri-


¤inin) köfle noktalar›n›n koordinatlar› A›B›C› dir.
A(2, 3)       A›(a, -3)
B(4, b)       B›(4, -1)
C(8, d)       C›(c, -2)
Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) a + b = 3 B) a : b = 2
C) c - 3d = +14 D) 2c - a . b = 14


Çözüm 6 : a = 2, -b = -1       b = 1,  c = 8


(-1) d = -2      d = 2


oldu¤u hesaplan›r.


a + b = 2 + 1 = 3,√     a : b = 2 : 1 = 2, √


c -3d = 8 -3 . 2 = 8 -6 = 2


2c - ab = 2 . 8 - 2 . 1 = 16 - 2 = 14
Do¤ru cevap: C


  Bir fleklin y eksenine göre yans›ma alt›ndaki
görüntüsü (simetri¤i) bulunurken fleklin köflelerine
ait bir nokta K(a, b) ise, yeni adresi K›(-a, b) olur.
Dikkat ederseniz apsisini -1 ile çarp›yoruz veya z›t
iflaretlisini al›yoruz.


Örnek TEST 7 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(3,5), B(3,2) ve


C(7,2) olan üçgenin y eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü olan A›B›C› üçgeni çiziliyor.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(-3, 2)
B) A›(-3, 5)
C) C›(-7, 2)
D) fiekle ait her noktan›n apsisi ile y eksenine


göre yans›ma alt›ndaki görüntüsünün (simet-
ri¤inin) apsisleri toplam› s›f›rdan farkl›d›r.


Çözüm 7 :


A(3, 5)       A›(-3, 5)
B(3, 2)       B›(-3, 2)
C(7, 2)       C›(-7, 2)


Do¤ru cevap: D


xA + xA› = 3 + (-3) = 0
xB + xB› = 3 + (-3) = 0
xC + xC› = 7 + (-7) = 0


Örnek TEST 8 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(1,3), B(5,0), C(9,3)


 ve D(5,6) olan dörtgenin y eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü (simetri¤i) A›B›C›D› çiziliyor.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(-5, 0) tür B) A›(-1, 3) tür
C) D›(5, -6) tür D) C›(-9, 3) tür


Çözüm 8 : A(1,3)     (-1) .1 = -1 = xA›     A›(-1,3)
B(5,0)       B›(-5,0)
C(9,3)       B›(-9,3)
D(5,6)       D›(-5,6) d›r.


Do¤ru cevap: C


  O (0,0) noktas› (orijin) etraf›nda saat yönünde
bir flekli 90º döndürürsek, flekle ait bir T (a,b) nok-
tas›n›n yeni adresi T1 = (b, -a) olur. E¤er saatin dönüfl
yönünün tersine döndürürsek T2 = (-b, a) olur.


E¤er α = 180º saat yönünde döndürürsek
T3 = (-a, -b) olur.
Dikkat ederseniz TT3 do¤ru parças›n›n orta noktas›


koordinat sisteminin bafllang›ç noktas› olan O(0,0)d›r.
Yani 180º döndürmek orijine (O) göre simetri¤ini çiz-
meye eflittir.


E¤er α = 360º döndürürsek T(a,b) koordinat› ayn›
kal›r. Yeni flekil ayn› yerinde dönmemifl gibi görünür.


Eksene göre yans›ma alt›ndaki görüntüsü KEMAL Türkeli
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a + b + c + d = 3 + (-2) + 5 + 1 = 7,
2a + b = 6 + (-2) = 4,
3c - 2d = 15 - 2 = 13,
3a - 2c = 9 - 10 = -1


Do¤ru cevap: A


  Verilen bir flekli x ekseninde  a birim ötelersek
flekle ait bir nokta K(x, y)       K›(x + a, y) olacakt›r.


fiayet flekli y eksenine paralel b birim (yukar›
b     +, afla¤› ise b’nin iflareti - al›n›r.) ötelersek
K(x, y)       K››(x, y + b)


‹stedi¤imiz s›rada her iki eksen boyunca flekli
ötelersek K›››(x + a, y + b) olur.


fiekil ötelenirken bütün noktalar› bir arada ötelenir.
Bir fleklin, bir do¤ru boyunca yans›mas›n› çizip


sonra sözkonusu do¤ru boyunca ötelemesini çizmek
yerine s›ray› de¤ifltirip önce öteler sonra do¤ruya
göre yans›mas›n› çizersek, gene ayn› flekil olaca¤›na
dikkat ediniz.


Örnek TEST 11 :


A(-6, 4),    B(-10, 1),   C(-6, 1)
A›(-6, -4),  B›(-10, -1), C›(-6, -1)
A››(5, 4),    B››(1, 1),   C››(5, 1)
A›››(5, -4),  B›››(1, -1), C›››(5, -1)


fiekille ilgili hangi seçenek yanl›flt›r?
A) ABC üçgeni 11 birim sa¤a ötelenerek A››B››C››


üçgeninin görüntüsü oluflmufltur.
B) ABC üçgeninin Ox eksenine göre yans›mas›


A›B›C› çizilmifl sonra do¤ru boyunca 7 birim 
ötelenmifl A›››B›››C››› üçgeni oluflmufltur.


C) A›››B›››C››› üçgeni ABC üçgeninin Ox do¤rusu 
boyunca 11 birim sa¤a öteleyip yans›mas› ile
oluflaça¤› gibi ABC’nin Ox do¤rusuna göre 
yans›mas› çizildikten sonra 11 birim sa¤a 
ötelenmesiyle de oluflmufl olabilir.


D) A›B›C› üçgeni A›››B›››C››› üçgeninin 11 birim sola
ötelenmesi ile çizilmifl olabilir.
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1. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


Çözüm 11 : A(-6, 4)        A››(5, 4)
-6     -6 + a = 5      a = 5 + 6 = 11


oldu¤undan ABC üçgeninin 11 birim sa¤a ötelenmesi
ile A››B››C›› çizilmifltir.


ABC ile A›B›C› te apsisler ayn› ordinatlar z›t iflaretli
oldu¤undan, ABC üçgeninin Ox eksenine göre
yans›mas› olan flekildir.


A›(-6, -4)          A›››(5, -4)
-6 + a = 5        a = 11 birim
A›B›C› ötelenmifltir.


Do¤ru cevap: B


Araflt›rman›n amac›na uygun soru soraca¤›m›z
alt kümeyi saptamal›y›z. (Örneklem oluflturma)


Ayn› hastal›k için iki ayr› fabrika taraf›ndan
üretilmifl iki ilac› 100’er kiflilik iki farkl› gözlem
kümesine uygulayabiliriz.


A ilac›n› verdi¤imiz 100 hastay›, B ilac›n› verdi¤imiz
di¤er 100 hastay› belirli aral›klarla test ederiz. ‹ki
ilac›n her grupta kaç hastay› iyilefltirdi¤ini incelemeye
çal›fl›r›z. Tabi hastalar›n di¤er hastal›klar›, yafllar› gibi
di¤er özelliklerinin sonuca olumlu veya olumsuz etki-
lerini saptamaya çal›fl›r›z. Karfl›laflt›r›labilir sonuçlar
için sorular› iyi seçmeliyiz.


‹statistik; rastgele rakamlardan anlaml› sonuçlar
ç›karmaya çal›flan Matemati¤in bir dal›d›r.


Örne¤in A ve B iki büyük süpermarket olsun. Bu
marketlerin yöneticileri ortalama bir müflterinin kaç
TL’lik al›fl-verifl yapt›¤›n› bulup A ve B süpermarketleri
için karfl›laflt›rabiliriz. Her iki markette en çok sat›lan
ürünleri karfl›laflt›rabiliriz.


Veya iki farkl› ilkö¤retim okulundan seçilen 8. s›-
n›f ö¤rencilerinin SBS s›nav›ndaki baflar› oranlar›n›
karfl›laflt›rabilir, daha baflar›l› olan okuldaki ö¤rencilerin
baflar› nedenlerini araflt›rabiliriz. Okulun uygulad›¤›
özel bir program m› baflar›y› art›rmaktad›r? Yoksa
velilerin s›nav baflar›s›n› önemsemeleri mi ö¤rencileri
motive etmektedir?


Örne¤in yeni aç›lacak k›rtasiye, test kitaplar›,
öykü ve roman satacak bir kitabevinin gelirinin yüksek
olabilmesi için okula yak›n bir yerde aç›lmas›
gerekti¤ini söyleyebiliriz. Ö¤rencilerin en çok sat›n
almak istedikleri ürünlerden bir liste oluflturmal›y›z.


Örneklemini çocuklar›n oluflturdu¤u bir kümeye
soraca¤›m›z sorular› oluflturmal›y›z.


Örne¤in çocuklar›n boy ve kilogram geliflimi
yafllar›nda olmas› gerekti¤i gibi mi?


Afl›lar›n› düzenli yapt›rm›fllar m›?


 TABLO ve GRAF‹K OLUfiTURMA
H‹STOGRAM (Histograms) Oluflturma ve
Yorumlama:
Ad›m 1: Kaç adet veri oldu¤u say›l›r.
Ad›m 2: Veriler küçükten büyü¤e s›ralan›r.
Ad›m 3: En büyük de¤er - En küçük de¤er


= De¤iflim aral›¤› = Aç›kl›k hesaplan›r.


Ad›m 4:                      = Veri grubunun geniflli¤i


Ad›m 5: Veri gruplar›n›n say›s› 10 civar›nda al›n›r.
Ad›m 6: Her gruba düflen veri adedi say›l›r.


Bir ilkö¤retim okulunun 8. s›n›f›nda okuyan 100
ö¤rencisine SBS s›nav›na haz›rl›k düzeylerini ölçmek
için 20 soruluk Matematik Testi uygulan›yor.


D --       formulünden Matematik netleri hesap-


lan›yor. 100 ö¤renciye ait Matematik netleri 10 gruba
ayr›larak


nun geniflli¤i olarak seçiliyor.
0 -- 2 aras›  0 ≤ x ≤ 2    SBS Matematik neti olan


ö¤renci say›s› 4 ö¤renci-
dir.


2 --  4 aras›  2 < x ≤ 4 5 ö¤rencinin neti bu ara-
l›ktad›r.


4 --  6        6 ö¤renci (örne¤in bir ö¤rencinin neti
4,2’dir.)


  6 --    8   8
  8 --  10 13
10 --  12 22
12 --  14 20
14 --  16 14
16 --  18 aral›¤›nda Matematik neti olan 5 ö¤-


renci
18 --  20 3


Histogram KEMAL Türkeli


15


Bir ilkö¤retim okulunun 8. s›n›f›nda okuyan 100
20 soruluk SBS Matematik deneme s›nav›nda


ö¤rencilerin Matematik netlerini 10 eflit gruba ay›ra-
rak her grupta olan ö¤rencilerin say›s›n› [frekans
(frequency)] düfley eksende gösterelim.


 Grafik: SBS Matematik denemesinde ö¤renci-
lerin baflar›s›


Histogram› çizmifl olduk. Bir aral›¤a karfl› gelen
dikdörtgenin yüksekli¤ini ö¤rencilerin say›s› ile orant›l›
olarak çizdik. Histogram›n çubuk grafi¤i oldu¤una
dikkat ediniz.


Histogramda sütun genifllikleri eflittir. Oysa sütun
grafi¤inde eflit olmayabilir.


Histogram sayesinde ilgilendi¤imiz say›lar kümesi
için daha kolay yorumlar yapabiliriz.


Örnek TEST 12 : Bir okuldaki ö¤rencilerin
kg cinsinden kütlelerine


ait veriler 5 kg l›k grup geniflli¤i olacak flekilde 9
grup say›s› olacak flekilde kümeleniyor.


Grafik: Ö¤rencilerin kütlesi ile say›lar› aras›ndaki
iliflki


Histogram› çizilen grafikle ilgili hangi seçenekteki
bilgi yanl›fl verilmifltir?


A) Kütleleri hakk›nda veri toplanan ö¤rencilerin 
say›s› 100’dür.


B) 60-90 kg a¤›rl›¤›nda 81 ö¤renci vard›r.
C) Ö¤rencilerin % 53’ü 60-70 kg a¤›rl›¤›ndad›r.
D) Histogram grafi¤i, dikdörtgen (çubuk)lerden


oluflturularak verilen aral›klarda gözlenen verilerin
tekrarlanma s›kl›¤›n› göstermez.


Çözüm 12 : Histogram grafi¤i dikdörtgen çu-
buklardan oluflturulan, seçilen ara-


l›klarda gözlenen verilerin tekrarlanma s›kl›¤›n› gös-
terdi¤inden D’deki ifade yanl›flt›r.


Do¤ru cevap: D


Yukar›daki grafikte 45 kg’dan küçük ö¤renci
olamad›¤›ndan “zikzak” k›r›k çizgisi çizilmifltir. Grubun


geniflli¤i bulunurken             = 5 kg grup geniflli¤i


olarak seçilmifltir. Grup say›s› 9 olarak seçilmifltir.
Grafikte orant›l› birimler kulllan›lm›flt›r. Histogram


grafi¤inin bafll›klar› yaz›l›r. ve eksenleri anlafl›l›r olmas›
için isimlendirilir. Genel olarak bir grubun geniflli¤i
bulunurken aç›kl›k grup say›s›na (10, 9, 11 olabilir)
bölünür bulunan say›ya en yak›n olan büyük tek say›
grup geniflli¤i olarak seçilir.
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ARAfiTIRMALAR ‹Ç‹N UYGUN
SORU OLUfiTURMA,


ÖRNEKLEME UYGUN ARAfiTIRMA
SORUSU DÜfiÜNME


SAYILAR
ÜSLÜ SAYILAR (EXPONENTS)


a ∈ R = Gerçek Say›lar Kümesi ve
n ∈ Z+ = Sayma Say›lar› Kümesi olmak


üzere n tane a n›n çarp›m›


a . a . a . a ... a = an biçiminde gösterilir.


a       taban     ,          n        üs


n = 4,   a = 10 ise   10 . 10 . 10 . 10 = 104 fleklinde
yaz›l›r. 10 üssü 4 diye okunur.


n = 1     a1 = a,         51 = 5 dir.


n = - 3 ise


2-3 =        =        dir.


a-n = 2-3 ; Negatif üslü ifade denir.


n = 4 ise 3-4, 3-3,  3-2,  3-1, 30,  3,  32,  33,  34


        = 5-2          Bir üslü ifade paydada iken paya
   yaz›l›rsa üssün iflareti de¤ifltirilir.


Veya        = 52  yaz›l›r.


a = -2 ∈ Z = Tam say›,  n = -4 ise


(-2)-4, (-2)-3, (-2)-2, (-2)-1, 1, -2, (-2)2, (-2)3, (-2)4,


a = 2   ve n = 2 ise (-a)2n-1  = (-2)2.2-1


            = (-2)3 = (-2) . (-2). (-2)


= (+4) . (-2) = -8


5


1 y = 0


x
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a ≠ 0 iken    n = 0 ise          an  = a0 = 1 dir.


Tam say›n›n (-2)  tek say›da (3) tekrarl› çarp›m›
negatif iflaretli bir say›d›r. (-8)


a = 2,   n = 2 ise (-2)2.2  = (-2)4


= (-2) . (-2) . (-2) . (-2)


= (+4) . (+4) = 16
Negatif Tam Say›n›n çift say›da (4) tekrarl› çarp›m›


pozitif iflaretlidir (16)


a = -2 ise   (-2)0 = 1,    a = 2 ise (2)0 = 1 dir.


           =        =


 m = -2 ise                =            =         dir.


a = 7 ,  b = 10, m = -3 ise


           =                   =            =


=            = 2          = 7    . 10


RASYONEL SAYILARIN
KEND‹LER‹ ‹LE ÇARPIMI


           =           =         dir.


           =                   =            =


=              =          =        = 5


             =                   =                =


=           =                         =
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Galileo
Matematiksel çalışmanın en önemli sonucu,


öğrencilerin düşünmesini sağlamaktır.
John Wesley Young
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Hal› , tarihi binala r›n duvarlar›, kumafl,  perde,
duvar ka¤›d›, defter kapa¤› gibi de¤iflik yüzeylerde
gördü¤ümüz do¤ru, üçgen, çokgen, çember gibi
elemanlardan oluflturulmufl grafik desenlerini
inceledi¤ imizde çizerin (ressam›n) bofl bir ka¤›da
bunlar› hangi mant›k s›ras› ile oluflturdu¤unu merak
ederiz. Ayr›ca Norveç’in çok girintili, ç›k›nt›l› k›y›
fleridine benziyen resimler dijital fotograf makinalar›na
say› dizisi olarak kaydedilirken bayt (byte) veya bit
(1 Byte = 8 Bit) olarak bellekte çok yer tutarlar. Bunu
azaltabilmek için Fraktal geometri (Fractal Geometry)
den yararlanmaya çal›fl›l›r. Fraktal bir fleklin orant›l›
olarak küçült ülmüfl  ya da büyütülmüfl leri ile
oluflturulan flekil kümeleri olan flekil örüntülerine
k›saca fraktal denir.


‹sveçli Matematikçi Helge Von Koch (1870 - 1924)
taraf›ndan gelifltirilen Koch e¤risinin (virajl›) hangi
aflamalarla oluflturuldu¤unu inceleyelim.


1. Ad›m:


|AB| = a = 90 mm = 3.30


Deniz kenar›nda 90 mm’lik k›y› fleridimiz olsun.
fiimdi denizi doldurarak k›y› fleridini uzatal›m.


fieridi 3 eflit parçaya bölelim.


Yani IABI deniz k›y›m›z 4.30 = 120 mm’ye
uzam›flt›r. fiimdi 4 parçan›n herbirini 3’e bölerek
herbirine bir önceki ifllemi tekrarlayal›m:


Bafllang›ç fleklimiz 3 tane 30 mm’den oluflurken


flimdi herbir do¤ru parçam›z›n uzunlu¤u


     . 30 = 10 mm olmufltur. 10 mm =      do¤ru par-


çalar›n›n say›s›n›n 16’ya ç›kt›¤›na yani 4.4 = 16 kat›na


ç›kt›¤›na dikkat ediniz. Sahil fleridimiz de 90 mm’den


16 .      k = 16 .      30 = 160 mm olmufl.


160 - 90 = 70 mm uzam›fl durumdad›r.
Düz k›y›y› doldurarak sahil fleridini 70 mm uzatm›fl


olduk. Norveç’in girintili ç›k›nt›l› k›y›lar›n› and›ran bir
Matematik model gelifltirmifl olduk. Size önerim k›rta-
siyeciden 10 tabaka A4 boyu ince Ayd›nger ka¤›d›
alarak her yeni flekli olufltururken yeni bir Ayd›ngeri
bir öncekinin üstüne selote yple yap›flt›ra rak çiz-
menizdir. Böylece fraktal e¤rilerden oluflan örün-
tünün oluflumunu daha iyi kavrayabilirsiniz.


Bu ifllemi n = 100 kez tekrarlad›¤›m›zda kar tane-
sine (snowfake) benzer bir flekil veya do¤adaki Norveç
k›y›lar›na benzer bir flekil elde edilir. Oluflan e¤riye
de fraktal (fractal) ad› verilir.


Dikkat ederseniz her aflamada flekli oluflturan


do¤ru parçalar› bir öncekinin        ü uzunlu¤unda ol-


makta, do¤ru parças› say›s› ise bir öncekinin 4 kat›na


ç›kmaktad›r. K›y› fleridimiz de bir öncekinin        uzun-


lu¤unda kat› olmaktad›r.


     . 30 = 120 mm →          . 120 = 160 mm oldu.


Böylece k›y› fleridimiz  1 <       oldu¤undan her


aflamada uzayacakt›r.       . 160 = 64 .     . 30 = 213,3


mm bir sonraki k›y› fleridimizdir.


Bafll›ng›ç fleklini IABI = 270 mm alarak bir sonraki
flekli de siz oluflturunuz.


Polonyal› Matematikçi Vaclav Sierpinski (1882-
1969) Sierpinski üçgeni (The Sierpinski Gasge t,
Sierpinski  fiapkas›) denen fraktal› 1916 y›l›nda
tan›tm›flt›r. 12. yüzy›lda bir kilisede süsleme olarak
ayn› flekil çizilmifltir.


Bir kenar› a = 32 mm  Çevresi= 3a = 96 mm olan
bir eflkenar üçgen çizelim.
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a= 32 mm


a= 32 mm


‹kinci ad›mda A, B ve C köflelerine kenar uzunlu¤u


     a = 16 mm olan 3 benzer eflit efl kenar üçgeni


çizelim.


Yeni flekli bir önceki ile karfl›laflt›r›rsak, flekli olufl-
turan kenar uzunluklar› bir öncekinin


   si (     = 16 mm), toplam kenar say›s› 3 kat 9


eflit kenardan oluflan 3 yeni üçgenimiz olufltu. fiekli
oluflturan do¤ru parçalar›n›n uzunluklar› toplam› ise


9.      . a = 9 .   . 32 =      . 96 = 144 mm =      . Ç


olmufltur.


Bir sonraki ad›mda her eflkenar üçgen yerine
      si büyüklü¤ünde köflelerine 3 eflkenar üçgeni


yerlefltirme ifllemini yineleyerek uygulayal›m.


Oluflturdu¤umuz 9 eflkenar üçgenin kenar


uzunlu¤u       .16 = 8 mm =        . 32 olup toplam ke-


nar say›m›z bir öncekinin 3 kat›  3 . 9 = 27 tanedir.


9 üçgenin toplam çevresi ise bir öncekinin


     .144 = 216 mm =        . (32) =        a


Tekrar ayn› ifllemi yineleyerek her üçgen yerine
3 üçgen yerlefltirelim. Yeni eflkenar üçgenlerimizin


kenar uzunlu¤u       . 8 =       . a = 4 mm olur.


9 . 3 = 27 üçgenimizin kenar say›s› 27 . 3 = 81


tanedir. 27 üçgenin toplam çevresi bir öncekinin


kat› olacakt›r.


  . 216 mm = 324 mm =        . a


                  =       . 32 = 324 mm olacakt›r.


Dikkat ederseniz 64 eflit üçgenin 27 tanesi yar›dan


azd›r. Yani bu ifllemi n = 100 kez yenilersek üçgenlerin


toplam alan› üçgenin (ABC) alan›na göre çok küçük


bir de¤er olacakt›r.


IABI = 729 mm = 9 k = 9 . 81       k = 81 mm


alal›m.  Sonra da IABI’nin      uzunlu¤und a 4 eflit


parçadan (her biri 324 mm) flekli olufltural›m. Daha
önce eflkenar üçgenle yapm›flt ›k flimdi de CDE
ikizkenar üçgendir.


IACI = ICDI= IDEI = IEBI = 4k = 324 mm


Toplam k›y› fleridimiz         . IABI = 1296 mm
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Her bir kenara bir önceki ifllemleri yeniden uy-
gulayal›m.


Eflit herbir parçan›n uzunlu¤u


      . 324 = 144 mm =         . 729 =         . IABI


fiekli oluflturan eflit do¤ru parças› say›s› 16’d›r.


fiimdi 16 do¤ru parças›n›n her birine temel
ifllemleri tekrar yineleyelim.


Oluflan flekilde eflit do¤ru parçalar›n›n uzunlu¤u


         . IABI =          . 729 = 64 mm’dir.


Kenar say›s› bir öncekinin 4 kat› oldu.
16 . 4 = 64 do¤ru parçam›z flekli oluflturuyor.


Deniz kenar›nda oluflan toplam k›y› fleridimiz


         . IABI =  4096 mm oldu.


Veya 64 . 64 = 4096 mm oldu.


K›y› fleridimizi                      = 4,62 kat art›rd›k.


Toplam k›y› fleridimiz 5          kata ulaflt›.


Örnek TEST 1 : Afla¤›daki örüntünün deva-
m› hangi seçenekteki flekil
olabilir?


Çözüm 1 : Düzgün alt›genin bir köflesinden
geçen 3 köflegeni ilk 3 flekilde çi-


zilmifl. Saat yönünde yeni bir köfle seçilip A, B, C se-
çeneklerinde di¤er köflegenleri çizilmifl. Sonra di¤er
köfle saat yönünde seçilmifl D’de bunun bir köflegeni
çizilmifl.


Do¤ru cevap: A


Örnek TEST 2 : 9 küçük kareden oluflan 1.
fleklin içindeki kareler belli


bir kurala göre karalanarak (boyanarak) 2. flekil-
deki gibi bir desen elde edilmifltir.


Afla¤›daki desenlerden biri hariç di¤er üçü
ayn› kuralla oluflturulmufltur. Kurala uymayan
desen hangisidir?


Çözüm 2 : 2. flekil ve A, B ve C flekillerinin
ortak özelli¤i her sat›r ve her sü-


tunda bir ve yaln›z bir küçük kare karalanarak (bo-
yanarak) desenler elde edilmifl olmas›d›r. Oysa D
seçene¤inde 3. sütunda birden çok kare boyanm›flt›r.


Do¤ru cevap: D


K
E
M
A
L


T
Ü
R
K
E
L
‹


KEMAL Türkeli • 8. sınıf SBS MATEMATiK


1. Ünite SBS 8 MATEMAT‹K


4
9


16
81


16
81


A B
144


A B


64
729


64
729


4096
729


4096 -729
729


451
729


A) B)


C) D)


1. flekil 2. flekil


A) B) C) D)


Sözkonusu kurala göre birinci sat›rda 3 yerden
birini seçebiliriz. 2. sat›rda ise kalan 2 yerden birini
seçebiliriz, 3 x 2 = 6 adet farkl› desen oluflturabiliriz.
Kalan 2 deseni de siz bulunuz.


Örnek TEST 3 : Afla¤›da verilen örüntüde
bir sonraki flekil hangi se-
çenektedir?


       IDAI = IDBI, IEAI = IECI , IFBI = IFCI


Çözüm 3 : Verilen örüntüde bir eflkenar üç-
genden bafllanm›fl, sonra da her


kenar›n›n orta noktalar› birlefltirilerek       küçültülmüflü


elde edilmifl. 3. de de son eflkenar üçgenin orta nok-


talar› birlefltirilerek bir öncekinin yine      benzeri olan


üçgen elde edilmifl, örüntünün bir sonraki flekli B
seçene¤indedir. Çünkü son üçgenin kenarlar›n›n orta


noktalar› birlefltirilerek yine bir öncekinin      benzeri
olan eflkenar üçgen çizilmifl.


Do¤ru cevap: B


Örnek TEST 4 : IABI = a = 729 mm uzunlu-
¤unda bir tahta çubu¤umuz


olsun. Veya A ve B noktalar› aras› 729 m asfalt
yeni yol yapt›¤›m›z› varsayal›m.


Çubu¤u marangoza 3 eflit parçaya böldürelim.


Yeni parçalar      =        = 243 mm olacakt›r. Orta-


daki parçay› her seferinde ay›ral›m. Veya yolun     ‘ü


olan ortas›n›n bir y›l sonra bak›ms›zl›ktan bozuldu¤unu
varsayal›m.


1. ifllem sonunda her parçan›n uzunlu¤u     = 243
mm, kalan parça say›s› 2’dir. Kalan 2 parçan›n uzun-


luklar› toplam› ise 2    = 2.243 = 486 mm’dir. Veya


ortas› bozulan asfalt yolun sa¤lam k›sm›n›n uzunlu¤u
486 m’dir. Tekrar her tahta parçay› marangoza üç
eflit parçaya böldürüp ortadakini ay›ral›m. 2. ifllem
sonunda elde edece¤imiz her parçan›n uzunlu¤u


    =       = 81 mm, parçalar›n say›s› 4, kurala göre


elde edilen tahta çubuklar›n uzunluklar› toplam› ise


4.    = 4.81 = 324 mm olacakt›r. Tekrar marangoza


4 parçay› verip her parçaya ayn› ifllemi uygulamas›n›
istiyoruz. Hangi seçenekteki bilgi yanl›fl verilmifltir?


A) 3. ifllem sonucunda her bir tahta parças›n›n 
uzunlu¤u 27 mm olacakt›r.


B) 3. ifllem sonucunda kurala göre 8 adet 27 mm
uzunlu¤unda tahta parçam›z olacakt›r.


C) 3. ifllem sonucunda kalan parçalar›n uzunluklar›


toplam› 8.       ⋲ 0,3.a = 216 mm olacakt›r.


D) 3. ifllem sonucunda çubu¤un boyu 486 mm 
k›salm›flt›r.


Çözüm 4 : Söylenen kurala göre marangoz 4
parçan›n her birini 3 eflit parçaya


bölecek fakat ortadaki parçay› kural gere¤ince bize
vermeyecektir.       =       = 27 mm yeni parça uzunlu-


¤u olacakt›r. 3. ifllem sonucunda kurala göre,


4 x 2 = 8 adet   27 mm =     boyunda tahta


parçam›z olacakt›r. 3. ifllem sonucunda kalan tahta


parçalar›n›n uzunluklar› toplam› 8.      = 8.27 = 216


mm olacakt›r.


a -       =                =       a =       .729 = 513 mm


k›salm›flt›r.


Do¤ru cevap D


3 için       .a =          .a oldu¤una dikkat ediniz.


Bu fraktal say›lamayacak kadar çok (sonsuz)
say›da parçan›n uzunluklar› toplam›n›n s›f›ra yak›n
oldu¤unu söylüyor.


Üçgenler KEMAL Türkeli
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Bir fleklin x eksenine göre yans›mas› (simetrisi)
alt›ndaki görüntüsü bulunurken flekli oluflturan her-
hangi bir nokta K (a,b) ise yeni adresi K› (a,-b) olur.
Dikkat ederseniz ordinat› (-1) ile çarp›ld› veya z›t
iflaretlisi yaz›ld› diyebiliriz.


Örnek TEST 4 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(6,4), B(2,1) ve


C(6,1) olan üçgenin x eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü olan A›B›C› üçgeni çiziliyor.


Hangi seçenekteki bilgi yanl›flt›r?
A) A›(6, -4)
B) C›(6, -1)
C) Her noktan›n ordinat› ile simetri¤inin ordinatlar›


toplam› s›f›rdan farkl›d›r.
D) B›(2, -1)


Çözüm 4 :


A(6, 4)       A›(6, -4)
B(2, 1)       B›(2, -1)
C(6, 1)       C›(6, -1)
4 + (-4) = 0
1 + (-1) = 0 oldu¤undan C seçene¤indeki önerme


yanl›flt›r. 
Do¤ru cevap: C


yA + yA› = 4 + (-4) = 0
yB + yB› = 1 + (-1) = 0


Örnek TEST 5 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(1,5), B(5,2), C(9,5)


ve D(5,8) dörtgeninin x eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü (simetrisi) A›B›C›D› dir.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) D›(5, -8) dir. B) C›(9, -5) dir.
C) B›(5, -2) dir. D) A›(-1, 5) dir.


Çözüm 5 :


A(1, 5)       A›(1, -5)
B(5, 2)       B›(5, -2)
C(9, 5)       C›(9, -5)
D(5, 8)       D›(5, -8)     Do¤ru cevap: D
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(x = 0)y


2


5


A›


B›(5,-2)


D(5,8)


C(9,5)A


B(5,2)


C›(9,-5)


D›(5,-8)


Örnek TEST 6 : ABC üçgeninin x eksenine
göre yans›mas›n›n (simetri-


¤inin) köfle noktalar›n›n koordinatlar› A›B›C› dir.
A(2, 3)       A›(a, -3)
B(4, b)       B›(4, -1)
C(8, d)       C›(c, -2)
Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) a + b = 3 B) a : b = 2
C) c - 3d = +14 D) 2c - a . b = 14


Çözüm 6 : a = 2, -b = -1       b = 1,  c = 8


(-1) d = -2      d = 2


oldu¤u hesaplan›r.


a + b = 2 + 1 = 3,√     a : b = 2 : 1 = 2, √


c -3d = 8 -3 . 2 = 8 -6 = 2


2c - ab = 2 . 8 - 2 . 1 = 16 - 2 = 14
Do¤ru cevap: C


  Bir fleklin y eksenine göre yans›ma alt›ndaki
görüntüsü (simetri¤i) bulunurken fleklin köflelerine
ait bir nokta K(a, b) ise, yeni adresi K›(-a, b) olur.
Dikkat ederseniz apsisini -1 ile çarp›yoruz veya z›t
iflaretlisini al›yoruz.


Örnek TEST 7 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(3,5), B(3,2) ve


C(7,2) olan üçgenin y eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü olan A›B›C› üçgeni çiziliyor.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(-3, 2)
B) A›(-3, 5)
C) C›(-7, 2)
D) fiekle ait her noktan›n apsisi ile y eksenine


göre yans›ma alt›ndaki görüntüsünün (simet-
ri¤inin) apsisleri toplam› s›f›rdan farkl›d›r.


Çözüm 7 :


A(3, 5)       A›(-3, 5)
B(3, 2)       B›(-3, 2)
C(7, 2)       C›(-7, 2)


Do¤ru cevap: D


xA + xA› = 3 + (-3) = 0
xB + xB› = 3 + (-3) = 0
xC + xC› = 7 + (-7) = 0


Örnek TEST 8 : Köfle noktalar›n›n koordi-
natlar› A(1,3), B(5,0), C(9,3)


 ve D(5,6) olan dörtgenin y eksenine göre yans›ma
alt›ndaki görüntüsü (simetri¤i) A›B›C›D› çiziliyor.


Hangi seçenekteki önerme yanl›flt›r?
A) B›(-5, 0) tür B) A›(-1, 3) tür
C) D›(5, -6) tür D) C›(-9, 3) tür


Çözüm 8 : A(1,3)     (-1) .1 = -1 = xA›     A›(-1,3)
B(5,0)       B›(-5,0)
C(9,3)       B›(-9,3)
D(5,6)       D›(-5,6) d›r.


Do¤ru cevap: C


  O (0,0) noktas› (orijin) etraf›nda saat yönünde
bir flekli 90º döndürürsek, flekle ait bir T (a,b) nok-
tas›n›n yeni adresi T1 = (b, -a) olur. E¤er saatin dönüfl
yönünün tersine döndürürsek T2 = (-b, a) olur.


E¤er α = 180º saat yönünde döndürürsek
T3 = (-a, -b) olur.
Dikkat ederseniz TT3 do¤ru parças›n›n orta noktas›


koordinat sisteminin bafllang›ç noktas› olan O(0,0)d›r.
Yani 180º döndürmek orijine (O) göre simetri¤ini çiz-
meye eflittir.


E¤er α = 360º döndürürsek T(a,b) koordinat› ayn›
kal›r. Yeni flekil ayn› yerinde dönmemifl gibi görünür.


Eksene göre yans›ma alt›ndaki görüntüsü KEMAL Türkeli
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a + b + c + d = 3 + (-2) + 5 + 1 = 7,
2a + b = 6 + (-2) = 4,
3c - 2d = 15 - 2 = 13,
3a - 2c = 9 - 10 = -1


Do¤ru cevap: A


  Verilen bir flekli x ekseninde  a birim ötelersek
flekle ait bir nokta K(x, y)       K›(x + a, y) olacakt›r.


fiayet flekli y eksenine paralel b birim (yukar›
b     +, afla¤› ise b’nin iflareti - al›n›r.) ötelersek
K(x, y)       K››(x, y + b)


‹stedi¤imiz s›rada her iki eksen boyunca flekli
ötelersek K›››(x + a, y + b) olur.


fiekil ötelenirken bütün noktalar› bir arada ötelenir.
Bir fleklin, bir do¤ru boyunca yans›mas›n› çizip


sonra sözkonusu do¤ru boyunca ötelemesini çizmek
yerine s›ray› de¤ifltirip önce öteler sonra do¤ruya
göre yans›mas›n› çizersek, gene ayn› flekil olaca¤›na
dikkat ediniz.


Örnek TEST 11 :


A(-6, 4),    B(-10, 1),   C(-6, 1)
A›(-6, -4),  B›(-10, -1), C›(-6, -1)
A››(5, 4),    B››(1, 1),   C››(5, 1)
A›››(5, -4),  B›››(1, -1), C›››(5, -1)


fiekille ilgili hangi seçenek yanl›flt›r?
A) ABC üçgeni 11 birim sa¤a ötelenerek A››B››C››


üçgeninin görüntüsü oluflmufltur.
B) ABC üçgeninin Ox eksenine göre yans›mas›


A›B›C› çizilmifl sonra do¤ru boyunca 7 birim 
ötelenmifl A›››B›››C››› üçgeni oluflmufltur.


C) A›››B›››C››› üçgeni ABC üçgeninin Ox do¤rusu 
boyunca 11 birim sa¤a öteleyip yans›mas› ile
oluflaça¤› gibi ABC’nin Ox do¤rusuna göre 
yans›mas› çizildikten sonra 11 birim sa¤a 
ötelenmesiyle de oluflmufl olabilir.


D) A›B›C› üçgeni A›››B›››C››› üçgeninin 11 birim sola
ötelenmesi ile çizilmifl olabilir.
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Çözüm 11 : A(-6, 4)        A››(5, 4)
-6     -6 + a = 5      a = 5 + 6 = 11


oldu¤undan ABC üçgeninin 11 birim sa¤a ötelenmesi
ile A››B››C›› çizilmifltir.


ABC ile A›B›C› te apsisler ayn› ordinatlar z›t iflaretli
oldu¤undan, ABC üçgeninin Ox eksenine göre
yans›mas› olan flekildir.


A›(-6, -4)          A›››(5, -4)
-6 + a = 5        a = 11 birim
A›B›C› ötelenmifltir.


Do¤ru cevap: B


Araflt›rman›n amac›na uygun soru soraca¤›m›z
alt kümeyi saptamal›y›z. (Örneklem oluflturma)


Ayn› hastal›k için iki ayr› fabrika taraf›ndan
üretilmifl iki ilac› 100’er kiflilik iki farkl› gözlem
kümesine uygulayabiliriz.


A ilac›n› verdi¤imiz 100 hastay›, B ilac›n› verdi¤imiz
di¤er 100 hastay› belirli aral›klarla test ederiz. ‹ki
ilac›n her grupta kaç hastay› iyilefltirdi¤ini incelemeye
çal›fl›r›z. Tabi hastalar›n di¤er hastal›klar›, yafllar› gibi
di¤er özelliklerinin sonuca olumlu veya olumsuz etki-
lerini saptamaya çal›fl›r›z. Karfl›laflt›r›labilir sonuçlar
için sorular› iyi seçmeliyiz.


‹statistik; rastgele rakamlardan anlaml› sonuçlar
ç›karmaya çal›flan Matemati¤in bir dal›d›r.


Örne¤in A ve B iki büyük süpermarket olsun. Bu
marketlerin yöneticileri ortalama bir müflterinin kaç
TL’lik al›fl-verifl yapt›¤›n› bulup A ve B süpermarketleri
için karfl›laflt›rabiliriz. Her iki markette en çok sat›lan
ürünleri karfl›laflt›rabiliriz.


Veya iki farkl› ilkö¤retim okulundan seçilen 8. s›-
n›f ö¤rencilerinin SBS s›nav›ndaki baflar› oranlar›n›
karfl›laflt›rabilir, daha baflar›l› olan okuldaki ö¤rencilerin
baflar› nedenlerini araflt›rabiliriz. Okulun uygulad›¤›
özel bir program m› baflar›y› art›rmaktad›r? Yoksa
velilerin s›nav baflar›s›n› önemsemeleri mi ö¤rencileri
motive etmektedir?


Örne¤in yeni aç›lacak k›rtasiye, test kitaplar›,
öykü ve roman satacak bir kitabevinin gelirinin yüksek
olabilmesi için okula yak›n bir yerde aç›lmas›
gerekti¤ini söyleyebiliriz. Ö¤rencilerin en çok sat›n
almak istedikleri ürünlerden bir liste oluflturmal›y›z.


Örneklemini çocuklar›n oluflturdu¤u bir kümeye
soraca¤›m›z sorular› oluflturmal›y›z.


Örne¤in çocuklar›n boy ve kilogram geliflimi
yafllar›nda olmas› gerekti¤i gibi mi?


Afl›lar›n› düzenli yapt›rm›fllar m›?


 TABLO ve GRAF‹K OLUfiTURMA
H‹STOGRAM (Histograms) Oluflturma ve
Yorumlama:
Ad›m 1: Kaç adet veri oldu¤u say›l›r.
Ad›m 2: Veriler küçükten büyü¤e s›ralan›r.
Ad›m 3: En büyük de¤er - En küçük de¤er


= De¤iflim aral›¤› = Aç›kl›k hesaplan›r.


Ad›m 4:                      = Veri grubunun geniflli¤i


Ad›m 5: Veri gruplar›n›n say›s› 10 civar›nda al›n›r.
Ad›m 6: Her gruba düflen veri adedi say›l›r.


Bir ilkö¤retim okulunun 8. s›n›f›nda okuyan 100
ö¤rencisine SBS s›nav›na haz›rl›k düzeylerini ölçmek
için 20 soruluk Matematik Testi uygulan›yor.


D --       formulünden Matematik netleri hesap-


lan›yor. 100 ö¤renciye ait Matematik netleri 10 gruba
ayr›larak


nun geniflli¤i olarak seçiliyor.
0 -- 2 aras›  0 ≤ x ≤ 2    SBS Matematik neti olan


ö¤renci say›s› 4 ö¤renci-
dir.


2 --  4 aras›  2 < x ≤ 4 5 ö¤rencinin neti bu ara-
l›ktad›r.


4 --  6        6 ö¤renci (örne¤in bir ö¤rencinin neti
4,2’dir.)


  6 --    8   8
  8 --  10 13
10 --  12 22
12 --  14 20
14 --  16 14
16 --  18 aral›¤›nda Matematik neti olan 5 ö¤-


renci
18 --  20 3


Histogram KEMAL Türkeli
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Bir ilkö¤retim okulunun 8. s›n›f›nda okuyan 100
20 soruluk SBS Matematik deneme s›nav›nda


ö¤rencilerin Matematik netlerini 10 eflit gruba ay›ra-
rak her grupta olan ö¤rencilerin say›s›n› [frekans
(frequency)] düfley eksende gösterelim.


 Grafik: SBS Matematik denemesinde ö¤renci-
lerin baflar›s›


Histogram› çizmifl olduk. Bir aral›¤a karfl› gelen
dikdörtgenin yüksekli¤ini ö¤rencilerin say›s› ile orant›l›
olarak çizdik. Histogram›n çubuk grafi¤i oldu¤una
dikkat ediniz.


Histogramda sütun genifllikleri eflittir. Oysa sütun
grafi¤inde eflit olmayabilir.


Histogram sayesinde ilgilendi¤imiz say›lar kümesi
için daha kolay yorumlar yapabiliriz.


Örnek TEST 12 : Bir okuldaki ö¤rencilerin
kg cinsinden kütlelerine


ait veriler 5 kg l›k grup geniflli¤i olacak flekilde 9
grup say›s› olacak flekilde kümeleniyor.


Grafik: Ö¤rencilerin kütlesi ile say›lar› aras›ndaki
iliflki


Histogram› çizilen grafikle ilgili hangi seçenekteki
bilgi yanl›fl verilmifltir?


A) Kütleleri hakk›nda veri toplanan ö¤rencilerin 
say›s› 100’dür.


B) 60-90 kg a¤›rl›¤›nda 81 ö¤renci vard›r.
C) Ö¤rencilerin % 53’ü 60-70 kg a¤›rl›¤›ndad›r.
D) Histogram grafi¤i, dikdörtgen (çubuk)lerden


oluflturularak verilen aral›klarda gözlenen verilerin
tekrarlanma s›kl›¤›n› göstermez.


Çözüm 12 : Histogram grafi¤i dikdörtgen çu-
buklardan oluflturulan, seçilen ara-


l›klarda gözlenen verilerin tekrarlanma s›kl›¤›n› gös-
terdi¤inden D’deki ifade yanl›flt›r.


Do¤ru cevap: D


Yukar›daki grafikte 45 kg’dan küçük ö¤renci
olamad›¤›ndan “zikzak” k›r›k çizgisi çizilmifltir. Grubun


geniflli¤i bulunurken             = 5 kg grup geniflli¤i


olarak seçilmifltir. Grup say›s› 9 olarak seçilmifltir.
Grafikte orant›l› birimler kulllan›lm›flt›r. Histogram


grafi¤inin bafll›klar› yaz›l›r. ve eksenleri anlafl›l›r olmas›
için isimlendirilir. Genel olarak bir grubun geniflli¤i
bulunurken aç›kl›k grup say›s›na (10, 9, 11 olabilir)
bölünür bulunan say›ya en yak›n olan büyük tek say›
grup geniflli¤i olarak seçilir.
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ARAfiTIRMALAR ‹Ç‹N UYGUN
SORU OLUfiTURMA,


ÖRNEKLEME UYGUN ARAfiTIRMA
SORUSU DÜfiÜNME


SAYILAR
ÜSLÜ SAYILAR (EXPONENTS)


a ∈ R = Gerçek Say›lar Kümesi ve
n ∈ Z+ = Sayma Say›lar› Kümesi olmak


üzere n tane a n›n çarp›m›


a . a . a . a ... a = an biçiminde gösterilir.
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n = 4,   a = 10 ise   10 . 10 . 10 . 10 = 104 fleklinde
yaz›l›r. 10 üssü 4 diye okunur.
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        = 5-2          Bir üslü ifade paydada iken paya
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Galileo
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Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak ö¤retmenlerdir. Ö¤retmenden, e¤iticiden yoksun bir millet,
henüz millet namını almak istidadını keflfetmemifltir.           


Toplumların uygarlık düzeyi, ö¤retmene verilen de¤erle ölçülür.


Ö¤retmen; geçmiflin ö¤reticisi, gelece¤in kurucusudur.


Çalıflmak demek, bofluna yorulmak, terlemek de¤ildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik
ve her türlü uygar bulufllardan azami derecede istifade etmek zorunludur.


Ben manevi miras olarak hiç bir ayet ve hiç bir dogma, hiç bir donmufl ve kalıplaflmıfl kural
bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. 


Medeniyet öyle bir ıfl›ktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. Medeni olmayan milletler,
medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.


    K.Atatürk.   (www.add.org.tr)


Say›n Ö¤retmenler,
Say›n Veliler,
De¤erli Çal›flkan Ö¤renciler,


Geçmiflte ‹lkö¤retim 5.,6. ve 7. s›n›f ö¤rencileri
için Okula yard›mc› MATEMAT‹K kitaplar› yazm›flt›m.
Ayr›ca  Lise 1 Konu anlat›ml› çözümlü Matematik
Testleri Yard›mc› ve Üniversitelere Girifle  haz›rlay›c›
Ö⁄RETMEN K‹TAP ve KILAVUZ K‹TAP  gibi 30
civar› Test veya Konu Anlat›ml› kitaplar  yaz›p
yay›nlam›flt›m. Elinizdeki bu kitab›, ‹lkö¤retim 8.s›n›f
ö¤rencilerine Okuldaki  Matematik derslerine ve
Haziranda girecekleri SBS S›nav›nda sorulacak 20
Matematik Test sorusuna en iyi flekilde haz›rlana-
bilmeleri için yazd›m. ALS  (Türk  Silahl›  Kuvvetleri
Askeri Liseler ile Bando Astsubay Haz›rlama
Okulunda Ö¤renim Görecek Ö¤rencileri Seçme
S›nav›), Özel Yabanc› Liselere Girifl S›nav› ile PYBS
(Paras›z Yat›l›l›k ve Bursluluk S›nav›) gibi s›navlara
girecek tüm ö¤rencilere yard›mc› olacak flekilde
konu anlat›m›na  ve çözümlü Testlere yer verdim.
8.s›n›f›n Degifltirilen yeni program› ile örtüflen geç-
miflte  Liselere Girifl s›navlar›nda sorulmufl Test so-
rular›n›  inceleyerek kitab›mdaki Test sorular›n› ve
konu Anlat›m›m›  s›navlarda önemsenen bilgiyi kav-
rama, kurallar›(bilgileri) problemle iliflkilendirebilme
becerisi ve ifllem (4 ifllem, üslü veya köklü say›larla
gibi) performans› gibi ölçütlere uygun olarak kitab›m›
yazd›m. Konular› kavratmak için cebirsel ifadelerdeki
harflere olas› de¤erler atayarak konuyu say›sal so-
nuçlarla yorumlayarak daha iyi kavraman›z› kolay-
laflt›rmaya çal›flt›m. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ö¤re-
nilmesini önemsedi¤i program› hem internet site-
sinden inceledim hem de  yay›nlad›¤› ‹lkö¤retim
8.s›n›f Ders Kitab›, Ö¤renci  Çal›flma Kitab› ile Ö¤ret-
men K›lavuz Kitab›ndan inceledim. Ayr›ca Ayd›n ve
Erdem yay›nlar›n›n 8.s›n›f Ders kitaplar›ndan  MEB
program›n› nas›l ifllediklerini inceledim. ‹nternetten
veya  ‹ngilizce Matematik kitaplar›ndan da Uluslar
aras› (Global) 8.s›n›f Matematik konular›n›n anlat›l›fl
 standard›n› da kitab›m› yazarken inceledim. Sonuçta
bu kitap Uluslararas› Matematik konular›n›n içinden
MEB’in 8.s›n›f için seçti¤i ( önemsediklerini) ö¤renciye
kavratmay› konular› bilinçli daha derinden ö¤retmeyi
amaçlayan bir ifllenmifl eser niteli¤i de giderek kazan-
d›. Liselere Girifl SBS s›nav›nda konuyu iyi anlam›fl
ö¤rencilerin yapabilece¤i ama konuyu iyi bilmeyen


birkaç formül ezberlemifl ö¤rencinin yapamayaca¤›
seçici Matematik Test sorular› sorulmaktad›r. Kitab›n
sonuna 3 tane 20’fler soruluk SBS Matematik
Deneme Testleri de koydum. Kitapta yer alan tüm
Test sorular›n›n do¤ru cevaplar› ile Aç›klamal›
Çözümlerini kitab›n sonunda verdim. Bir Test
sorusunu Do¤ru yapm›fl bile olsan›z Aç›klamal›
çözümünü de incelemenizi öneririm. Kitaptaki
çözümlü sorular›n da çözümünü bir ka¤›tla örtüp
önce kendiniz çözmeyi deneyin. Çözemezseniz
çözümünden yararlanarak nas›l çözmeniz gerekti¤ini
ö¤renebilmeniz için çözümü mutlaka siz de yazarak
kavramaya çal›fl›n. Gazete gibi okuyarak yazmadan
ve özet ç›karmadan Matematik ö¤renilmez. Seviye
Belirleme S›nav›nda Matematik Testinin a¤›rl›k
katsay›s› 4, Türkçe testinin  a¤›rl›k katsay›s› 4,
Fen Bilgisi testinin a¤›rl›k katsay›s› 3, Sosyal
Bilgiler testinin a¤›rl›k katsay›s› 3, Yabanc› Dil
testinin  a¤›rl›k  katsay›s› 1 olacakt›r. Görülüyor
ki Matematik Test sorular› 15 üzerinden 4 olarak
a¤›rland›r›lacakt›r.


Benim hesaplad›¤›m net say›lar›na göre yaklafl›k
(tahmini) 2009 Formülü flöyledir:
2009 SBS  8.s›n›f = 5,17 Matematik + 5,17 Türkçe
+ 4,64 Fen ve T. + 3,515 Sosyal +1,28 ‹ng + 92,55
(Taban puan)


2008 Liselere Girifl s›nav›nda  913631 Aday
yar›flm›flt›r. Adaylar›n 814 887si (%89’u) Tercih ya-
pabilme hakk›n› kazanabildi. Bunlar›n 601 471’i
tercih yapt›. Tercih yapanlar›n 237376’s› (Baflvuran-
lar›n %25’i) 2. yerlefltirmede tercihlerinden birine
yerlefltirildi. Anadolu Liselerini toplam 110170 ö¤renci
kazand›.


2008 Liselere Girifl s›nav›nda 100 soruyu do¤ru
yan›tlayabilen ve okul baflar› notlar› 100 puan olan
97 birinci ö¤renci ile yeni bir rekor k›r›ld›. Birincilerin
18’i ‹stanbul’dan ç›kt›. 2008 de 100 net yapan ö¤renci
say›s› 263 oldu fakat bunlar›n 166’s›n›n okul Diploma
notlar› 100 puan olmad›¤›ndan s›nav birincisi
olamad›lar.  97 birinci ö¤renciden 32’si Galatasaray
Lisesi’ni seçti. Birincilerden  Murat Sa¤›n ise  Özel
Bahçeflehir Fen ve Teknoloji Lisesini tercih etti.  Fen
ve Sosyal Bilimler Liselerini toplam  7392 ö¤renci
kazand›. ‹stanbul’daki  1578 ‹lkö¤retim  okulunun
(221’i Özeldir)  Birincisi olan ö¤renciler  en iyi okullar›
kazanabilmek için 2009 SBS s›nav›nda  birbirleriyle
yar›flacaklard›r. Okullar›n›n 1.si olmayan ö¤renciler,


gözde bir Anadolu Lisesini  kazanabilmeleri  için
zamanlar›n› çok iyi kullan›p çok iyi bir ders çal›flma
program› yapabilirlerse  iyi bir Anadolu Lisesini
kazanabilirler. 2008’de ‹stanbul’daki 86 Anadolu
Lisesine 13114 ö¤rencilik kontenjan ayr›ld›. ‹stan-
bul’dan baflvuran 163721 aday›n en çok 13 114’ü
(%8’i) Anadolu Liselerini kazanabildi. Adaylar 2008
‘de sorulan 100 soruyu (http://oges.meb.gov.tr)
Arflivinden   çözmeyi denesinler. Ayr›ca SBS Adaylar›
sitede verilen geçmifl y›llarda sorulmufl s›nav
sorular›n› da çözmeye çal›fls›nlar.


Öncelikle ö¤rendikleri konularla ilgili  sorular›
çözmeye çal›fls›nlar. Kendi Performanslar›n›n iyi
oldu¤u saatlerde henüz ö¤retilmeyen konular›, okul-
da ö¤retilmesini beklemedenö¤renmeye çal›fl›nlar.


 SBS adaylar›n›n Y›lsonu Baflar› Puan› (YBP)
sene sonu Karne  notlar›ndan hesaplanacakt›r. Y›l
sonu okul puan›n›z okulunuzdaki en baflar›l› ö¤ren-
cinin baflar› puan›na bölünerek sonuç 125 ile çarp›-
lacakt›r. En çok 125 puan okuldan kazanabile-
ceksiniz. Bulunan puan S›n›f Puan›n›z hesaplan›rken
SBS’ nize eklenecektir.  8.s›n›f  S›n›f Puan›n›z›n 350
puan› SBS den, 125 puan› Okul derslerinizdeki
baflar›n›zdan ve 25 puan› da okulunuzdaki Davran›fl
puanlar›n›z›n toplam›ndan oluflacakt›r. SBS puan-
lar›na YBP puanlar› da eklenece¤inden ö¤rencilerin
okul notlar›n› artt›rmaya önem vermeleri de gerek-
mektedir.


2009 ‹stanbul Galatasaray Lisesinin  (Frans›zca)
100. ö¤rencisinin puan› 495.491 Türkiye s›ras› 551
idi. ‹stanbul Lisesinin (Almanca) 180.  ö¤rencisinin
(sonuncunun) puan› 491,382 Türkiye s›ras› 1170 idi.


Befliktafl KABATAfi Erkek Lisesinin 176. sonuncu
ö¤rencisinin puan› 487,832 Türkiye s›ras› 2450, neti
ise 96,7 puand›. Bahçelievler’deki Adnan Menderes
AL 150. ö¤rencisinin puan› 472,887 Türkiye s›ras›
9713 ‹stanbul s›ras› 1921, neti ise 93 oldu. Ataköy
Hasan Polatkan Anadolu Lisesini kazanan 90. ö¤ren-
cinin Türkiye s›ras› 31021,  puan›  da 432,905 oldu.
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesini kazanan 150.
ö¤rencinin Türkiye s›ras› 51232,  puan› da 419,066
oldu.


‹nternet sitemde kitab›n bas›m› s›ras›nda gözden
kaçan düzeltmeleri veya kitapla ilgili veya SBS
Haz›rl›k sürecinizde yararl› Rehberlik yaz›lar›n› veya
 ö¤rencilere yararl› olabilecek çeflitli ek bilgileri(Site
adreslerine ba¤lant›lar gibi) bulabileceksiniz.  sitemde
tüm SBS ve ÖSS adaylar›na Okula Yard›mc› +
S›nava Haz›rlay›c› çeflitli yararl› bilgiler bulacaks›n›z.
Kitapta olmas›n› istedi¤iniz soru çeflitlerini veya


istedi¤iniz konu anlat›m›n› sitedeki adresime yaz›p
bana yollarsan›z kitab›m›n yeni bask›s›n› isteklerinizi
 göz önüne al›p gelifltirmeye çal›flaca¤›m. Okuma
h›z›n›z› elinizden geldi¤ince artt›rmaya önem verin.


K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M (DVD: www.infinityteknoloji.
com, H›zl› Okuma, Bellek Gelifltirme, Düflünce Gü-
cü)’den bölümlerinden çok yararlanacaksan›z.


2009 ‹stanbul 8.s›n›f SBS Adaylar›na Matematik
temellerini gelifltirme sürecinde gerek Okul derslerin-
de ve istedi¤iniz Anadolu Lisesini kazand›rmada
kitab›m›n sizlere yararl› oldu¤unu  bildirece¤iniz e-
mailleriniz (Elektronik Posta) yeni Test kitab› yazmak
için  çal›flma heyecan›m› olumlu yönde artt›racakt›r.
Baflar› haberlerinizi almak umuduyla, Tüm okurlar›m›n
öneri ve elefltirisi ile kitab›m›n içeri¤i daha da gelifl-
tirilerek zenginleflecektir.


Ataköy Gazetesi SBS Rehberlik köflesi yazar›
Matematik ö¤retmeni yazar Kemal Türkeli


www.kemalturkeli.com veya
Ataköy Gazetesindeki www.atakoygazete.


com.tr  SBS Adaylar›na  Ayl›k REHBERL‹K Köflesi
Yaz›m› + Arflivdeki yaz›lar›m› da ücretsiz okuyunuz.


Tel:212.4423040
Cep; 0536.5118400;


2009 ‹stanbul
MSN+ e-mail;
kemal_turkeli@yahoo.com
www.kemalturkeli.com


Önsöz
‹lkö¤retim 8. s›n›f SBS’ye  Haz›rl›k + OKUL’a Yard›mc›  MATEMAT‹K TEST’lerini


ö¤reten evinizdeki ö¤retmeniniz  Ö⁄RETMEN K‹TAP


‹çindekiler:


1. Ünite : Aralar›nda Farkl› iliflkiler (kurallar) olan fiekil ve Say› kümeleri (7), Fraktal geometri (Fractal
geometry) (7) , Dönüflüm Geometrisi ; Koordinat sisteminde bir eksene göre bir fleklin yans›ma alt›ndaki
görüntüsü (11), Orijin etraf›nda bir flekli döndürmek (12), fiekli eksenlere paralel öteleme (13), Araflt›rmalar
için uygun soru oluflturma, Örneklem (14), Histogram oluflturarak grafi¤ini çizme (14), Üslü say›lar (16), Üslü
say›lar›n bilimsel gösterimi (19), 1.Ünite Test Sorular› (20,çözümleri 183)


2. Ünite: Olas›l›k nedir? Çeflitleri (25), Olay çeflitleri (25), Olas›l›k Testleri (28, çözümleri 187) , Kareköklü
Say›lar (30), Kareköklü say›larla ifllemler (32), Kareköklü Say›lar Testi (36), Gerçek say›lar (37), Standart
Sapma (37) ,2.Ünite Test Sorular› (42,çözümleri 191’de),


3. Ünite: GEOMETR‹ ; Üçgenler (44), Üçgen eflitsizli¤i (44) , üçgen çizimi (47), Do¤ru parças›n›n orta
dikme do¤rusunu çizmek(48), Yüksekliklerin özellikleri (49), Pisagor ba¤›nt›s› (51), Say› örüntüleri (60),
Aritmetik dizi (61), Geometrik dizi (61), Özdefllikler (63), Üç terimli cebirsel ifadeleri cebir karolar›n› kullanarak
çarpanlar›na ay›rmak (65), Rasyonel Cebirsel ifadelerle ifllem yaparak olabiliyorsa sonucun sadelefltirmelerini
yapmak (66), 3.Ünite Test Sorular› (72,çözümleri 194),


4. Ünite: Kombinasyon (76), Permütasyon (77), Denklem sistemleri (79),  Do¤rusal (1.dereceden) Denklem
sistemlerinin cebirsel yok etme veya yerine koyma yöntemi ile çözümü (81),  Üçgenlerin eflitli¤i (84),
Üçgenlerin Benzerli¤i (87), Geometrik Cisimler; Üçgen prizma (95), Üçgen prizman›n Alan› (97), Düzgün
alt›gen dik prizman›n alan› (98), Piramit (107), Dik koni (108), Küre (108), 4.Ünite Test Sorular› (109, çözümü
199),


5. Ünite; Dik Piramidin yüzey Alan›n›, hacmini hesaplama (114), Dik Dairesel koninin yüzey Alan› (117),
Kürenin yüzey alan›n›n hesab› (120), Dik piramidin Hacmi (125), Dik dairesel Koninin Hacmi (128), Kürenin
Hacmi (132), ‹zdüflümü ve Çok yüzlüler (136), Perspektif çizimi (136), Bir nokta ve iki nokta perspektifinin
çizimi (137), Çok yüzlüler ve ara kesitleri (138), 5.Ünite SBS TEST Sorular› (142, çözümleri 205),


6. Ünite: Geometrik cisimler : Çok küplüleri kullanarak yap›lar oluflturmak (148), Geometrik cisimlerin
simetrileri (149), Do¤runun E¤imi nedir? Nas›l hesaplan›r? (153) , Do¤rusal denklem sistemlerinin grafiklerini
çizerek sistemin çözüm kümesini bulmak (155), Eflitsizlikler (157), ‹ki bilinmeyenli do¤rusal eflitsizliklerin
çözüm kümesinin ikililerini koordinat düzleminde gösterme (158), Trigonometrik oranlar›n tan›m› (160),
30˚,60˚,45˚  aç›lar›n trigonometrik oranlar›(161), 6.Ünite Test Sorular›(166,çözümleri 213),


7. Ünite 8 SBS 1.Matematik Deneme Testi sorular› (172), 8 SBS 2.Matematik Deneme Testi sorular›
(175),  8. SBS 3.Matematik Deneme Testi sorular› (178),


8.Ünite : 7 Ünitede çözülmeyen  Test Sorular›n›n cevaplar› ile Aç›klamal› çözümleri.  20.sayfadaki 1.Ünite
Testlerinin cevaplar› ile çözümleri (183), 28 sayfadaki 2.Ünite Testlerinin cevap ve çözümleri (187), 36.
Sayfan›n 189’da, 42. sayfadakinin 191’de, 72. sayfadaki 3.Ünitenin 194’de, 109. sayfadaki 4. Ünitenin
199’da, 142. sayfadaki 5. Ünitenin 205’de, 166. sayfadaki 6. Ünitenin 213’de, 172. sayfadaki 1. Denemenin
219’da, 175. sayfadaki 2. Denemenin 224’de, 178. sayfadaki, 3. Denemenin 230’da cevap ve çözümleri
verilmifltir.
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