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Tam Sayılarla İşlemler
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7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.

7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak 

kullanır.

7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.

7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
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Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi

 ➥ Pozitif iki tam sayı toplanırken sayıların işareti dikkate alın-

madan toplanır. Sonuca artı (+) işareti yazılır.

Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

 (+5) + (+2) = (+7)

 ➥ Negatif iki tam sayı toplanırken sayılar, işaretler dikkate 

alınmadan toplanır. Sonuca eksi (–) işareti yazılır.

Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

 (–5) + (–2) = (–7)

 ➥ Ters (zıt) işaretli iki tam sayı toplanırken sayıların mutlak 

değerlerinin farkı bulunur. Bulunan farkın soluna, mutlak 

değeri büyük olan sayının işareti konur.

Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

 (–5) + (+2) = ?

 |–5| = 5 ve |+2| = 2 olur.

–5’in mutlak değeri +2’nin mutlak değerinden büyük oldu-

ğundan sonuca eksi “–” işareti verilmelidir.

Buradan 5 – 2 = 3

 (–5) + (+2) = – 3  

 ➥ Tam sayılarla çıkarma işlemi yapılırken eksilen tam sayı, 

çıkan tam sayının ters işaretlisi ile toplanır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

(+5) – (+3) = ? ⇒ (+5) + (–3) = +2

Eksilen EksilenÇıkan

Sonuç
Çıkan sayının
toplama işlemine
göre tersi

(+5) – (–3) = ? ⇒ (+5) + (+3) = +8

Eksilen EksilenÇıkan

Sonuç
Çıkan sayının
toplama işlemine
göre tersi

Bilgi Hazinem

DÜSün, 
eslestir,

,
,

A. Aşağıda verilen toplama ve çıkarma 
işlemlerini doğru sonuçları ile eşleş-
tiriniz.

 1. (+8) + (+7)   a. –18

 2. (–9) + (+4)   b. 0

 3. (–11) + (–7)   c. 15

 4.  (+6) + (–6)   d. –5

 5. (+7) – (+4)   e. –8

 6. (–9) – (–3)   f. –6

 7. [(–2) + (–1)] + [(–5) +0]  g. +3

1 2 3 4 5 6 7

DÜSün, 
yorumla

,
B. Aşağıda verilen toplama ve çıkarma iş-

lemlerini sayı doğrusunda gösteriniz.

1. (+8) + (–2)

–2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8–6–8 –7 –5 –4 –3

2. (–4) + (–3)

–2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8–6–8 –7 –5 –4 –3

3. (–5) – (+2)

–2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8–6–8 –7 –5 –4 –3

4. (–6) – (–6)

–2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8–6–8 –7 –5 –4 –3
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DÜSün,
bul

,
C. Tablodaki verilere göre soruları ce-

vaplayınız.

8 °Cİstanbul

Sıcaklıkİller

5 °CAnkara

6 °CManisa

15 °CGaziantep

–10 °CKars

–8 °CVan

Tablo: İllerin Sıcaklıkları

1. En sıcak ve en soğuk illerin sıcaklıkları toplamını 
bulunuz.

2. Ankara ile Van arasındaki sıcaklık farkını bulunuz.

3. Gaziantep ile Kars arasındaki sıcaklık farkını bu-
lunuz.

DÜSün,
bul

,
D. Aşağıdaki soruları altlarındaki boşluk-

lara çözümlerini yazınız.

1. Nisan ayının belli bir gününde İzmir’in gündüz  sı-
caklığı 28 °C iken gece 13 °C azalmıştır. 
Gece hava sıcaklığı kaç derece olur?

2. Bir binanın 5. katında asansöre binen Serdar 
–1 düğmesine bastığında kaç kat aşağıya iner?

3. Bir dijital klimanın (–) tuşuna her basışta hava 
sıcaklığı 1°C azalıyor. (+) tuşuna her bastığında 
+1 °C artıyor.
Buna göre odanın sıcaklığı 26 °C iken klimanın 
(–) tuşuna 5 kez (+) tuşuna 3 kez basıldığında 
odanın sıcaklığı kaç °C olur?

4. Bir araştırma laboratuvarında sıcaklık 7°C’dir. 
Sıcaklık her saat 3 °C azaltılırsa 5. saatin so-
nunda laboratuvarda sıcaklık kaç °C olur?

5. Bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Erhan’ın 
ofisi şirketin 4. katında bulunmaktadır. 
Bu şirketin yemekhanesi –2. katta olduğuna 
göre Erhan’ın ofisi ile yemekhane arasında kaç 
kat bulunur?

6. Soğuk esen rüzgâr hava sıcaklığını soğuk hisset-
memize neden olur. Buna rüzgârın soğutucu etkisi 
denir.
Saatteki hızı 60 km olan rüzgâr Ağrı’da hava sı-
caklığının 8 °C daha soğuk hissedilmesine neden 
olmaktadır.
Ağrı’daki hava sıcaklığı –3 °C olduğunda hava 
sıcaklığı kaç derece hissedilir?
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2. ● → +3 ▲ → +8

● → –3 ▲ → –8

Yukarıda verilen iki farklı renkte ve iki farklı şekilde 
olan pullar (+3), (–3), (+8) ve (–8) sayılarını temsil 
etmektedir. Anıl ve Yiğit’in elinde bu sayma pulları-
nın her birinden yeterli miktarda bulunmaktadır.

• Anıl, bir kabın içine 2 tane ●

 3 tane ●

 1 tane ▲

 4 tane ▲ atıyor.

• Yiğit, farklı bir kabın içine 1 tane ●

 4 tane ●

 5 tane ▲

 3 tane ▲ atıyor.

Buna göre Anıl ve Yiğit’in kaplarındaki pulların 
toplam değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

Anıl Yiğit
A) –27 –7

B) 27 –3

C) –27 +7

D) –27 –7

3. –6, –3, –1, 2, 4 ve 5 sayılarının tamamı aşağıdaki 
tabloda A, B, C, D, E ve F ile belirtilmiş bölümlere bir 
tam sayı gelecek şekilde yazılacaktır.

+ A B C

D K

E L

F M

Yukarıda verilen tabloda  aynı satır ve sütundaki sa-
yıların toplamı kesişen hücreye yazılacaktır.

K ve M bölümlerine yazılacak olan tam sayıların 
toplamı 3 olduğuna göre L hücresine yazılacak 
olan tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) –2 B) –4 C) 1 D) 4

1.  

–7 –5 –4 –2 –1 2 3 6

Yukarıda verilen kartların her birinin üzerine tam sayılar yazılarak ters çevriliyor.

Koray, Poyraz, Ayşe ve Leyla kapalı konumdaki kartlardan aynı anda ikişer kart seçiyor. Kapalı şekilde seçilen kartlarda yazan tam 
sayılar birbiri ile toplanıyor.

  • Koray’ın seçtiği kartların üstünde yazan sayıların toplamı 5’tir.

  • Ayşe’nin seçtiği kartların üstünde yazan sayıların toplamı –4’tür.

  • Leyla’nın seçtiği kartların üstünde yazan sayıların toplamı –3’tür.

Buna göre Poyraz’ın seçtiği kartların üstünde yazan sayıların toplamı kaçtır?

A) 8 B) 4 C) –6 D) –9

1

İPUCU

›› Zıt işaretli iki sayının 
toplamı yapılırken 
sayıların mutlak 
değerleri birbirinden 
çıkarılır çıkan sonu-
cun işareti mutlak 
değerce büyük olan 
sayının işaretidir.

›› Pozitif iki sayı 
toplanırken sayıların 
işareti dikkate alın-
madan toplanır.

 (+3) + (+7) = (+10)
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4.  

Bir asansörün tuşlarında oluşan arızadan dolayı 
asansör, basılan tuşta bulunan sayının 4 fazlasının 
6 eksiğine gitmektedir.

Buna göre bu asansörde 3. kata giden bir kişi 
kaç numaralı tuşa basmıştır?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7

5.   

12
8

–2
–6

Levent, şekildeki gibi puanlanmış hedef tahtasına 6 
adet isabetli atış yapıyor.

  • Her bölgeye en az bir atış isabet etmektedir.

  • İsabet ettirdiği her ok için o bölgedeki puanı al-
maktadır.

Yukarıda verilen bilgilere göre Levent’in alaca-
ğı en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki 
fark kaçtır?

A) 36 B) 24 C) 18 D) 12

6.  +15 –9 –12

?

Yukarıdaki şekilde yan yana duran iki kutucuk içe-
risindeki tam sayılar toplandığında bulunan sonuç 
altlarındaki kutucuğa yazılıyor. 

Bu kurala göre işlemler yapıldığında soru işareti 
“?” yerine aşağıdaki tam sayılardan hangisi ya-
zılmalıdır?

A) –15 B) –12 C) –8 D) –5

7. 
+ –4 0 +2 +5

–3 A C

+7 B D

Yukarıda verilen toplama işlemi tablosuna göre 
(A + D) – (B + C) ifadesinin sonucu aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) –3 B) –1 C) 7 D) 11

  

İPUCU

›› Negatif iki sayı 
toplanırken işarete 
bakılmadan toplanır. 
Sonuca eksi (–) 
işareti yazılır.

 (–8) + (–2) = –10

eksilen çıkan

 

 Tam sayılarda 
toplama ve çıkarma 
işlemlerinin etkisiz 
elemanı “0” dır. 

 (+9) + (0) = +9

 (–3) – (0) = –3

›› Tam sayılarda çıkar-

ma işlemi yapılırken 

eksilen çıkanın ters 

işaretlisi ile toplanır.

 (+8) – (–2) = +10
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1. İki okulun finale kaldığı bir bilgi yarışmasında her doğru cevap +5 puan, her yanlış cevap –3 puandır.

Son soru öncesi iki okulun önceki sorulara verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (✓: Doğru Cevap,  X: Yanlış Cevap)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A OKULU ✓ ✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓ ✓

B OKULU X ✓ X X ✓ ✓ ✓ X ✓

Yarışma kurallarına göre 5 ve 10. soruların puanları diğer soruların puan değerlerinin 2 katıdır. Yarışmada sorulan son soru şu şekildedir:

(–12 ) – 8 – (–5) işleminin sonucu kaçtır?

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) A okulu son soruda –25, B okulu son soruda –15 cevabını verirse yarışmayı B okulu kazanır.

B) A okulu son soruda –15 , B okulu son soruda +15  cevabını verirse yarışmayı B okulu kazanır.

C) A okulu son soruda +1, B okulu son soruda –9 cevabını verirse yarışmayı B okulu kazanır.

D) B okulunun son sorudan sonra kazanma ihtimali yoktur.

2. Artistik patinaj yarışmalarında yarışmacılar, 5 hakemin vereceği puanlara göre sıralanır.

Yarışmalarda her bir hareketin puanı farklıdır. Yarışmacılar hareket yaparken hata yaparlarsa hakemler ceza puanı verir ve ceza puan-
ları toplam puanlardan düşülür.

Bir yarışmada 5 hakemin 4 yarışmacıya verdiği puanlar aşağıda gösterilmiştir:

1. Hakem 2. Hakem 3. Hakem 4. Hakem 5. Hakem

Burcu
1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H

9 7 8 9 8 9 10 8 8 8 9 10 10 9 8

Betül
1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H

9 7 9 10 7 8 9 8 9 9 8 9 10 8 8

Burçak
1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H

8 8 8 9 8 8 9 8 9 9 9 8 10 9 7

Bilge
1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H 1H 2H 3H

10 7 8 9 7 9 9 7 9 9 8 9 9 10 9

3 hareket sonunda yarışmacıların aldıkları toplam ceza puanları ise aşağıdaki gibidir:

Burcu Betül Burçak Bilge

1. Hareket –5 –4 –5 –8

2. Hareket –7 –4 –6 –1

3. Hareket –6 –5 –4 –6

Buna göre bu yarışmayı kim kazanmıştır?

A) Burcu B) Betül C) Burçak D) Bilge
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3.  

92 metre

383 metre

Deniz

seviyesi

87 metre

Yukarıda verilen görselde uçak, kuş ve balığın deniz seviyesine uzaklıkları metre cinsinden gösterilmiştir.

Buna göre bu uzaklıklar ile ilgili,

 I. Kuş ile balık arasındaki uzaklık 179 metredir.

 II. Uçak ile kuş arasındaki uzaklık 296 metredir.

 III. Uçak ile balık arasındaki uzaklık 291 metredir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.

4. İçinde yeterince kırmızı, mavi ve sarı taşların bulun-
duğu torba ile taş çekme oyunu oynayan Eslem ve 
İlker’in son çekecekleri taş öncesinde çektikleri taş-
lar aşağıda gösterilmiştir.

            Eslem                          İlker            

           

Oyunun kurallarına göre her ikisi de toplam 7 taş çe-
kecektir. Kırmızı taşlar 3 puan, mavi taşlar 1 puan, 
sarı taşlar ise –2 puandır.

Buna göre son taşlarda Eslem ve İlker hangi 
renk taşları çekerse oyunu İlker kazanmış olur?

 Eslem İlker

A) Kırmızı Mavi

B) Mavi Kırmızı

C) Sarı Mavi

D) Sarı Kırmızı

İPUCU
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2.Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri

Değişme Özelliği

 ➥ Tam sayılarla toplama işlemi yapılırken sayıların yeri değiş-

se de sonuç değişmez.

 › Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

 (+7) + (–5) = +2 ve (–5) + (+7) = +2

Birleşme Özelliği

 ➥ Tam sayılarla toplama işlemi yapılırken tam sayılar ikişerli 

farklı gruplara ayrılarak toplanırsa sonuç değişmez.

 › Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

 [(+13) + (–8)] + (+15) = (+5) + (+15) = +20

 (+13) + [(–8) + (+15)] = (+13) + (+7) = +20 sonuçları 

elde edilir.

Sayılar farklı şekilde ikişerli gruplandırılarak toplanmıştır 

fakat sonuçlar aynıdır.

Etkisiz Eleman

 ➥ “0” sayısı toplama işleminde etkisiz eleman olarak ifade 

edilir.

 › Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

 (–25) + 0 = –25’tir. Sonuç toplanan sayılardan –25 

sayısına eşittir.

0 sayısının toplama işleminde etkisi yoktur.

Ters Eleman

 ➥ Bir tam sayı ile toplamı sıfıra eşit olan sayıya o tam sayının 

toplama işlemine göre tersi denir. Yani tam sayılarda bir 

sayının ters elemanı, o sayının ters işaretlisidir.

 › Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

7 sayısının toplama işlemine göre tersi –7, (–14) sayısının 

toplama işlemine göre tersi  +14’tür.

Bilgi Hazinem

A. Aşağıdaki toplama işlemlerinde kutucu-
ğa  yazılacak tam sayıları bulunuz.DÜSün, 

tamamla
,

1. (+16) + (–3) = (–3) + 

2. (–102) + (+15) =  + (–102)

3. (–44) +  = (+15) + (–44)

4.  + (+253) = (+253) + (–7)

5. (–74) + (–13) = (–13) + 

6. (+17) +(–8) =  + (+17)

B. Aşağıdaki toplama işlemlerinde kutucu-
ğa  yazılacak tam sayıları bulunuz.DÜSün, 

tamamla
,

1. [(+6) + (+3)] + (–5) = (+6) + [  + (–5)]

2. [(–9) + (–2)] + (–15) =  + [(–2) + (–15)]

3. [(+17) + (+3)] – 5 = 17 + [(+3) + ]

4. 9 + [(–5) + (+21)] = [  + (–5)] + (+21)

5. [46 + 9] + (–17) = 46 + [9 + ]

6. (–19) + [(–5) + ] = [(–19) + (–5)] + 18
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2.
C. Aşağıdaki toplama işlemlerinde kutucu-

ğa  yazılacak tam sayıları bulunuz.
DÜSün, 
tamamla

,

 1. (+15) + 0 = 

 2. (–23) +  = –23

 3. (+156) + 0 = 

 4.  + 0 = –49

 5.  + 0 = +57

 6. (+121) +  = +121

D. Aşağıdaki toplama işlemlerinde kutucu-
ğa  yazılacak tam sayıları bulunuz.

DÜSün, 
tamamla

,

 1. (+21) + (–21) = 

 2. (+78) +  = 0

 3. (–154) +  = 0

 4.  + (–3) = 0

 5. (–48) + (+48) = 

 6.  + (+235) = 0

DÜSün, 
karar ver

,

E. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanla-
rın başına “D”, yanlış olanların başı-
na ise “Y” yazınız.

1. Tam sayılarda toplama işleminde topla-
nanların yerleri değiştirildiğinde sonuç 
değişmez.

2. Tam sayılarda toplama işleminin birleşme 
özelliği yoktur.

3. Tam sayılarda toplama işleminde etkisiz 
eleman 1 sayısıdır.

4. Tam sayılarda toplama işleminde 0 sayı-
sının sonuca etkisi yoktur.

5. Tam sayılarda bir sayının toplama işlemi-
ne göre tersi aynı sayının ters işaretlisidir.

F. Tam sayılarda toplama işleminin özel-
liklerini kullanarak aşağıdaki işlem-
lerde bulunan kutulara uygun sayıları 
yazınız.

DÜSün, 
tamamla

,

 1. (+15) +  = (–7) + (+15)

 2.  + (–354) = (–354) + 0

 3. [–11 + 85] + 37 =  +[85 + 37]

 4.  + [(–43) + (–51)] = [124 – 43] + (–51)

 5.  + (–19) = –19

 6. (–103) +  = 0

DÜSün,
bul

,

G. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını 
toplama işleminin özelliklerinden ya-
rarlanarak yapınız.

 1. 14 + 28 + (–14) = 

 2. –105 + (–33) + (+105) = 

 3. 47 – 17 + (+17) = 

 4. 118 + (41) + (–118) = 

 5. [125 + (+18)] + (–125) = 

 6. (–29) + [+44 + (+29)] = 

H. Aşağıda verilen boşlukları uygun sa-
yılarla doldurunuz.

DÜSün, 
tamamla

,

1. Toplama işleminin sonucuna etki etmeyen sayı 

’dır.

2. –17 sayısının toplama işlemine göre tersi  sa-
yısıdır.

3. –15 + [(–4) + (–17)] = [  + (–4)] + (–17)

4. (–24) +  = (–17) + (–24)

5. (–87) +  = 0
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1. Birleşme özelliği: a, b, c tam sayılar olmak üzere 

a + (b + c) = (a + b) + c olduğundan toplama işleminin birleşme özelliği vardır.

Birleşme özelliği kullanılarak yapılan aşağıdaki işlemde öğretmeni, Hülya’dan önce verilmeyen sayıları bulmasını istemiştir.

a + ( b + c ) = (a + b) + c

        –12 + d = e + (–11)

      – 28 = f

Hülya, öğretmeninin istediği sayıları bulduktan sonra öğretmeni, Hülya’dan d – ( e – f ) işleminin sonucunu bulmasını istemiştir.

Hülya bu işlemi de doğru yaptığına göre Hülya’nın son bulduğu cevap kaçtır?

A) –28 B) –27 C) –6 D) –4

2. Kuzey ve Güney yapacakları bir koreografi için farklı 
yürüyüş stilleri belirliyorlar.

Kuzey’in belirlediği yürüyüş şekli şu şekildedir:

4 adım ileri –3 adım geri –2 adım ileri

Güney’in belirlediği yürüyüş şekli ise şu şekildedir:

3 adım geri –2 adım ileri –4 adım ileri

Buna göre Kuzey ve Güney’in son durumda bu-
lunduğu konumu, başlangıçtaki konumu ile  kar-
şılaştırdığımızda toplama işleminin hangi özelli-
ğine ulaşılabilir?

A) Toplama işleminde etkisiz eleman 0’dır.

B) Toplamları 0 olan iki tam sayı birbirinin ters ele-
manıdır.

C) Toplama işleminde birleşme özelliği vardır.

D) Toplama işleminin yutan elemanı vardır.

3. 
(+14) + (–8) = (–8) + (+14)

Değişme özelliği
…

(–11) + [(–3) + (+7)] = [(–11) + (–3)] + (+7)

Birleşme özelliği
…

(–17) + 0 = –17

Ters eleman özelliği
…

(+23) + (–23) = 0

Etkisiz eleman özelliği
…

Semra, yukarıdaki tabloda toplama işleminin özellik-
lerine verilen örnekler doğru olduğunda boş satırlara 
“+”, yanlış olduğunda “–” işareti yazacaktır.

Buna göre Semra’nın cevapları aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) +

–

+

–

 B) +

+

–

–

 C) +

+

–

+

 D) +

+

+

–

İPUCU

›› Tam Sayılarla Top-

lama İşlemi: 

 Değişme özelliğinde 

sayıların yeri değişse 

de sonuç değişmez.

 (+2) + (–1) = +1

 = (–1) + (+2) = +1

›› Birleşme özelliğin-

de, üç veya daha 

fazla sayı ile toplama 

işlemi yapılırken 

öncelikle hangi sayı 

çiftinin toplandığının 

işlem sonucuna etkisi 

yoktur. 

 (5 + 2) + 1 = 8

 5 + (2 + 1) = 8
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4.  (+56) + (–7) + (+14) + (–3) = ?

Yukarıdaki işlemin adım adım çözümü aşağıda ve-
rilmiştir:

1. Adım: [(+56) + (14)] + [(–7) + (–3)]

2. Adım: [(70) + (–10)]

3. Adım: (70 + 10)

4. Adım: 80

Buna göre ilk hata kaçıncı adımda yapılmıştır?

A) 1. adım B) 2. adım

C) 3. adım D) 4. adım

5. 

✬❏

(–17) + ■ = 0

(+23) + ▲ = 0

  (–9) + ◆ = 0

(+12) + ● = 0 

Yukarıda tahtada yazan eşitliklerde ■, ▲, ◆ ve ● 
yerine gelecek sayılardan en büyük ile en küçük 
sayının toplamı kaçtır

A) –6 B) –5 C) 5 D) 6

6. –158 sayısının toplama işlemine göre tersi K ve 256 
sayısının toplama işlemine göre tersi L’dir.

Buna göre L – K işleminin sonucunun toplama 
işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir?

A) –414 B) –98 C) 96 D) 414

7. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği iş-
lemde etkisiz elemana bir örnek vardır?

A) Ayla: (+17) + (–17) = 0

B) Mehmet: (+14) + (–3) = (–3) + (+14)

C) Nesrin: (–101) + 0 = –101

D) Nihat: 4 + (7 – 5) = (4 + 7) – 5

8. 

–6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6

–6–9 –8 –7 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6

Verilen sayı doğrusuyla gösterilen toplama işle-
minin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ters eleman özelliği

B) Değişme özelliği

C) Birleşme özelliği

D) Etkisiz eleman özelliği

9. Aşağıdaki sayı doğrusunda bir işlem gösterilmiştir.

–3 –2 –1 0 1 2 3

Buna göre bu işlemin matematik cümlesi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) (–3) + (+2) = –1

B) (–3) + (+3) = 0

C) (–3) + (+6) = +3

D) (–2) + (+2) = 0

İPUCU

›› Tam sayılarla topla-

ma işleminin, etkisiz 

(birim) elemanı özel-

liğinde bir sayıyı sıfır 

(0) ile topladığımızda 

sonuç yine aynı sayı 

olur.

›› Sıfır (0) sayısının 

sayının toplama 

işlemine etkisi yoktur.

 5 + 0 = 5

 –2 + 0 = –2

›› Ters eleman özelli-

ğinde, toplamları sıfır 

(0) olan iki sayı topla-

ma işlemine göre 

birbirinin tersidir.

 (–3) + (+3) = 0

 3’ün toplama işlemi-

ne göre tersi –3’tür.
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1. 

–4 –3 –2 –1

1– ……………………………
2– ……………………………

0 1 2 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5

–3–4–5–6 –2 –1 0 1 2 3 4 5

3– ……………………………

–3–4–5–6 –2 –1 0 1 2 3 4 5

Verilen sayı doğrularında gösterilen işlemlerde anlatılmak istenen özellik, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

1 2 3

A) Ters Eleman Etkisiz Eleman Değişme

B) Değişme Ters Eleman Etkisiz Eleman

C) Ters Eleman Değişme Etkisiz Eleman

D) Etkisiz Eleman Ters Eleman Değişme

2.   

15 tane pul
+ + + + +

+ + + + +

+ + + +

+

15 tane pul–
+ –––––

–––––

–––––

Matematik öğretmeni Ayşe Hanım, sınıfına 15 adet +  pul ve 15 adet –  pulun bulunduğu farklı kaplarda pullar getirmiştir.

30 öğrencinin bulunduğu bu sınıfta her bir öğrenciden rastgele birer tane pul almalarını istemiştir. Son kişi de pulu aldığında kaplarda 
pul kalmadığını gören öğrenciler + pul ile – pulları topladıklarında 0 (sıfır) olduklarını da gözlemlemiştir.

Buna göre Ayşe Öğretmen, pullarla yapmış olduğu etkinlik ile tam sayılarda toplama işleminin hangi özelliğini vurgulamaya 
çalışmış olabilir?

A) Değişme Özelliği   B) Ters Eleman Özelliği

C) Birleşme Özelliği   D) Etkisiz Eleman Özelliği
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3. 

+4

–7

Yukarıda verilen atış tahtasına göre  en içteki daire-
sel bölge vurulduğunda +4 puan, en içteki ve dıştaki 
dairesel bölgelerin arasında kalan bölge vuruldu-
ğunda ise –7 puan kazanılmaktadır.

Hasan ilk önce en içteki dairesel bölgeyi sonrasında 
ise arada kalan bölgeyi vurmuştur.

Hüseyin ise ilk önce arada kalan bölgeyi, sonrasın-
da ise en içteki dairesel bölgeyi vurmuştur.

Buna göre bu iki kişinin aldıkları toplam puanlar 
karşılaştırıldığında hangi sonuca varılabilir?

A) Toplama işleminin birleşme özelliği vardır.

B) Toplama işleminin değişme özelliği vardır.

C) Toplama işleminin etkisiz elemanı 0’dır.

D) Toplama işleminin ters elemanı vardır.

4. I. A + B = B

 II. (K + L) + P = L + (K + P)

 III. M + N = 0

 IV. (X + Y) + (Z + U) = (Z + U) + (X + Y)

Derste toplama işleminin özelliklerini işleyen bir 
öğretmen, tahtaya yazdığı her harfin bir tam sayıyı 
temsil ettiğini söylüyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) M ve N sıfırdan farklı olduğundan M ile N zıt işa-
retlidir.

B) A, sıfırdır.

C) II. işlemde birleşme özelliği vardır.

D) IV. işlemde birleşme özelliği vardır.
 

5. Değişme özelliği: Toplanan sayıların yeri değişse 
de sonuç değişmez.

 a + b = b + a

Yukarıda verilen toplama işleminin özelliğini farklı 
bir etkinlikle anlatmak işleyen Öznur Öğretmen aşa-
ğıdaki gibi bir etkinlik tasarlamıştır.

Akrep 5’in yelkovan 4’ün üzerinde olacağından 
akrep ve yelkovanın gösterdiği değerler toplamı

 5 + 4 = 9’dur.

Buna göre Öznur Öğretmen, aşağıda verilen saat 
çiftlerinde hangisini kullanarak toplama işlemi-
nin değişme özelliğini öğrencilerine doğru gös-
terebilir?

A) 02.45 B) 23.00

 05.40  01.55

C) 20.30 D) 20.00

 18.40  00.20

İPUCU

›› Bir toplama işlemin-

de tüm özellikler aynı 

anda kullanılabilir.

• (5 + 2) + 4 = 4 + (5 + 2)

• (5 + 2) + 4 + 0 

 = 0 + 4 + (5 + 2)

•  5 + (2 + 4)

 = (5 + 2) + 4

• 2 + (5 + 4) = 4 + (5 + 2)
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Tam Sayılarla Çarpma İşlemi 3.

 ➥ Tam sayılarla çarpma işlemi yapılırken önce sayıların işa-

retleri daha sonra sayıların değerleri çarpılır.

 ➥ Aynı işaretlerin çarpımı pozitiftir. 

+ + +. = – – +. =

 ➥ Zıt işaretlerin çarpımı negatiftir.

+ +. = –– – –. =

 › Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

(+3)·(+2) = +6

(–2)·(–3) = +6

(+3)·(–2) = –6

(–3)·(+2) = –6

 ➥ Tam sayılarda çarpma işlemi sayma pulları ve sayı doğru-

su üzerinde modellenebilir. 

 › Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

(–2)·(+3) = – 6 işlemini sayma pulları ile modelleyerek gös-

terelim.

Bu işlem için 2 numaralı modelde 2 tane üçlü sıfır çifti oluş-

turalım.

 

+–

+–

+–

+–

+–

+–

1 2

+–

+–

+–

+–

+–

+–

–

–

–

–

–

–

3 4

3 numaralı modelden 2 tane üçlü (+) sayma pulu çıkaralım 

ve kalan sayma pullarını bulalım.

 ➥ Bir tam sayının 0 ile çarpımı, 0 (Sıfır)’a eşittir. “0” çarpma 

işleminin yutan elemanıdır.

0·(–5) = 0 

10·0 = 0 

125000·0 = 0

 ➥ Bir tam sayının 1 ile çarpımı, kendisine eşittir. “1” çarpma 

işleminin etkisiz elemanıdır.

1·(–18) = –18 

13·1 = 13 

(–25)·1 = –25

 ➥ Sıfırdan farklı bir tam sayı –1 ile çarpıldığında çarpım o tam 

sayının zıt işaretlisine eşit olur.

(–6)·(–1) = +6 

(+5)·(–1) = –5

 ➥ Tam sayılarla çarpma işleminin değişme özelliği vardır. 

Çarpılan sayılar yer değiştirdiğinde sonuç değişmez.

 (–7)·(–8) = (–8)·(–7)

 56 = 56

 ➥ Tam sayılarla çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.

 [(–3)·(+5)]·(–2) = (–3)·[(+5)·(–2)]

 (–15)·(–2) = (–3)·(–10)

 30 = 30

 ➥ Tam sayılarla çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi 

üzerinde dağılma özelliği vardır.

       (–3)·[(+5) + (–2)] = [(–3)·(+5) + (–3)·(–2)]

  = (–15) + (+6)

  = –9 olur.

Bilgi Hazinem
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DÜSün,
bul

,
A. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini 

yapınız.

1. (–3)·(–2) = 6. (–1)·(–1) =

2. (+2)·(+5) = 7. (–3)·(+9) =

3. (+7)·(–3) = 8. (+2)·(–2) =

4. (–3)·(+5) = 9. (+5)·(–12) =

5. (–3)·0 = 10. (–9)·(–11) =

B. Aşağıda verilen tablodaki çarpma 
işlemlerini yaparak boş yerleri dol-
durunuz. 

DÜSün, 
tamamla

,

ÇARPAN

· 0 –1 +2 +5 –9

Ç
A

R
P

A
N

–3

+2

–1

+5

§

C. Aşağıda verilen eşitliklerde boş bıra-
kılan yerlere hangi sayıların gelmesi 
gerektiğini bulunuz. 

DÜSün, 
tamamla

,

1. (–2)·( ) = (+8) 6. (–3)·( ) = –9

2. ( )·(–3) = 0 7. ( )·(+8) = –32

3. (+5)·( ) = –15 8. (+7)·( ) = –70

4. ( )·(–1) = +5 9. ( )·(+5) = –100

5. (+1)·( ) = +9 10. ( )·(–3) = –93

DÜSün, 
yorumla

,
D. Aşağıdaki soruyu tabloya göre cevap-

layınız.

Tablo:  Ankara İlinin Ocak Ayına Ait Bir Haftalık 
Sıcaklık Değerleri

Günler
Sıcaklık (°C)

En düşük En yüksek

Pazartesi –8 0

Salı –6 3

Çarşamba –6 4

Perşembe –10 –1

Cuma –6 2

Cumartesi –5 3

Pazar –6 5

Ankara ilinin ocak ayına ait bir haftalık sıcaklık değerleri yuka-
rıdaki tabloda verilmiştir. 
Buna göre salı, çarşamba, cuma ve pazar günlerindeki en 
düşük sıcaklıkların toplamını en kısa yoldan nasıl ifade 
edilebilir? Açıklayınız.

E. Aşağıda verilen cümlelerdeki boş-
lukları uygun ifadelerle doldurunuz.DÜSün, 

tamamla
,

1. İki negatif tam sayının çarpımı  işaretlidir.

2. Üç negatif tam sayı ile üç pozitif tam sayının çarpımı 
 işaretlidir.

3. On tane (–2) sayısının toplamı ile iki tane (–3) sayısının 
toplamının çarpımı  işaretlidir.

4. Üç tane (–1) sayısının çarpımı ile dört tane (–2) sayısı-
nın çarpımının toplamı  işaretlidir.


