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Başlarken,
Bu kitap sizi yepyeni bir matematik yolculuğuna çıkarıyor.

Bu öyle bir yolculuk ki sonunda matematiği anlamak ve öğrenmek var.
Eğer siz de matematiği öğrenme zamanınızın geldiğine inanıyorsanız buyurun.☺

Ve cesaretinizi toplayarak ciddi ciddi yola koyulun. Ama yola çıkmadan önce bu olaya pozitif bakmayı 
öğrenin. Ve matematik öğrenme ile ilgili kafanızdaki tüm olumsuz düşünceleri silin atın. 

Daha önceki yolculuklarınızın nasıl sonuçlandığına değil de şimdiki yolculuğunuza yoğunlaşın. 
Bir de, bu yolun zorluklarını değil, yolculuğunuz bittiğinde yaşayacağınız mutluluğu düşünün.

Çalışırken yorulduğunuzda veya sıkıldığınızda şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Matematiğe gerektiği gibi 
çalışıp da başaramayan öğrenci yok. Yeter ki ortalama bir zekâya sahip olsun.  Buna da sahip olduğunuza 

göre…☺ 
Ama sabırsız olduğu için başaramayan çok.

Canlar, daha önce;

Defalarca matematik öğrenmeye karar vermiş olabilir ve her girişiminizde pes etmiş olabilirsiniz,

Matematiği fobi haline getirmiş olabilir ve hatta nedenini bile bilmeyebilirsiniz,

Matematik öğrenmenin zor olduğuna inanmış ve bunu sadece matematik beyni (her ne demekse☺) 

olanların yapabileceğine inanıyor da olabilirsiniz,

Tarih ve Türkçe derslerini rahatlıkla yapabildiği halde matematiği neden yapamadığını bir türlü kavraya-

mayanlardan da olabilirsiniz,

Matematiğin ne demek olduğunu bile tam olarak bilmezken çevresindekilerin ‘’zor ders’’ yakıştırmaların-

dandolayı matematiğe karşı önyargısı olanlardan da olabilirsiniz,

Aslında matematiğim iyi ama çok işlem hatası yapıyorum diyenlerden de olabilirsiniz,

Ya da kendini kusursuz melek zannedip de öğretmeni, sistemi ve bilmem daha neleri suçlayıp başarısızlı-

ğına kılıf arayanlardan da olabilirsiniz, …

Her ne olursanız veya hangisi olursanız olun. Önemli değil artık. Hepsi geride kalacak ve artık siz de bu

kitapla matematik fobisini yenerek öğrenmeye başlayan on binlerce öğrenci gibi başaracaksınız. Yeter ki

kararlı ve sabırlı olun ve bu kitabı mırın kırın etmeden adam gibi bitirin.☺
‘‘Antrenmanlarla Matematik’’ ile matematiği seven ve öğrenen on binlerce öğrenci var. 

Eminim ki siz de siz de bu kitabı bitirdiğinizde neden daha önce yapamadığınıza şaşıracaksınız. Onun 

için çok iyi biliyorum ki siz de bu işi

Kesinlikle başaracaksınız. Ve işte şimdi bunun zamanı…

Halil İbrahim KÜÇÜKKAYA



Ümitli Kurbağa

Bir kurbağa sürüsü ormanda yürürken, içlerinden ikisi bir çukura düştü. Diğer 
bütün kurbağalar çukurun etrafında toplandılar. Çukur bir hayli derindi ve arka-
daşlarının zıplayıp dışarı çıkması mümkün görünmüyordu.

Yukarıdaki kurbağalar, boşuna uğraşmamalarını söylediler arkadaşlarına:

“Çukur çok derin, dışarı çıkmanız imkânsız.”

Ancak, çukura düşen kurbağalar onların söylediklerine aldırmayıp çukurdan çık-
mak için mücadeleye devam ettiler. Yukarıdakiler ise hala boşuna çırpınıp dur-
mamalarını, ölümün onlar için kurtuluş olduğunu söylüyorlardı.

Sonunda kurbağalardan birisi söylenenlerden etkilendi ve mücadeleyi bıraktı. 
Diğeri ise çabalamaya devam etti. Yukarıdakiler de, çırpınıp durarak daha çok 
acı çektiğini söylemeyi sürdürdüler.

Ne var ki, çukurdaki kurbağa son bir hamle daha yaptı, bu kez daha yükseğe 
sıçramayı başardı ve çukurdan çıktı.

Çünkü bu kurbağa sağırdı. O yüzden, arkadaşlarının ümit kırıcı sözlerine kulak 
asmamıştı.

Etrafınızdakilerin olumsuz düşüncelerine kulaklarınızı kapatın.

‘’Ümidinizi kaybetmeyin ve bilin ki ümidini kaybeden insanın kaybedeceği 
başka şeyi kalmamıştır.’’

Kararlı olun ve başarı kapısını sabırla çalın. Sizden öncekilere nasıl açılmışsa 
size de öyle açılacaktır.

Emin olun.
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Matematikte zekâdan önce sabır gelir.

Cahit Arf



1.
Bölüm

En uzun yolculuklara bile küçük bir adımla başlanır.

ÇARPANLAR ve KATLAR

ÜSLÜ İFADELER

KAREKÖKLÜ İFADELER



En yükseğe erişmek isterseniz, en aşağıdan başlayın. 

S.Pyrus

Yapabileceğini düşünen yapabilir, yapamayacağını düşünen yapamaz. 

Bu değişmez ve tartışılmaz bir kuraldır.

Pablo Picasso
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Çarpanlar ve Katlar

8.
SINIF

ÇARPANLAR ve KATLAR

Bir Pozitif Tam Sayının Çarpanları

60 sayısının çarpanları bulalım.
Bir pozitif tam sayının çarpanlarını, çarpan ağacı 
yardımıyla bulabiliyorduk.

60 sayısı, 60 2 2 3 5 2 3 52 1 1
: :: : := =  olarak pozitif 

tam sayıların üssü biçiminde yani, üslü ifadelerin 
çarpımı şeklinde yazılabilir.

60’ın asal çarpanları 2, 3 ve 5 tir.

Veya şu şekilde de

Yani, tıpkı çarpan ağacında olduğu gibi verilen sa-
yıyı en küçük asal sayıdan başlayarak asal sayıla-
ra böle böle de çarpanları bulabilirsiniz.
Eğer 60 sayısı, iki pozitif tam sayının çarpımı ola-
rak yazılmak istenirse,

, , , , ,1 60 2 30 3 20 4 15 5 12 6 10: : : : : :  olarak ya-
zılabilir.

1.  Aşağıdaki sayılardan hangisi 15 in katlarından
biridir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70

2.  12 nin katlarından 75 ten küçük olan en büyük
sayı kaçtır?

A) 74 B) 72 C) 70 D) 60

3.  45 in asal çarpanları aşağıdakilerden hangisin-
de verilmiştir?

A) 3 ve 5 B) 5 ve 7

C) 2 ve 5 D) 1, 3, 5, 9

4.  Aşağıdaki sayılardan hangisinin 10 dan büyük
bir asal çarpanı vardır?

A) 25 B) 28 C) 30 D) 33

5.  Asal çarpanlarına ayrılmış şekli 2 3 72 2
: :  olan

sayı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üç tane asal çarpanı vardır.

B) En küçük asal çarpanı 3 tür.

C) 6 nın katıdır.

D) Üç basamaklıdır.

1. Antrenman
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8.
SINIF

6. 

          

Yukarıdaki asal çarpan ağacında verilenlere 
göre,  A + B toplamı kaçtır?

7. 

          

Yukarıdaki asal çarpan ağacında verilenlere 
göre,  A + B toplamı kaçtır?

8. 

          

Yukarıdaki asal çarpan ağacında verilenlere 
göre, A + B + C toplamı kaçtır?

9. 

             
  
Yukarıdaki asal çarpan ağacında verilenlere göre,  
A + B toplamı kaçtır?

10. 

          

Yukarıdaki asal çarpan ağacında verilenlere 
göre, a + b toplamı kaçtır?

11.

   
  
Yukarıdaki A sayısının asal çarpan ağacı verilmiştir.   

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

1. Antrenman




