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1. X bir tam sayı -5< x < 2 olduğuna göre x in 

yerine yazılabilecek tam sayılar kümesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)-5,-4 ,-3,-2  

B) -4,-3,-2,-1,0  

C) -4,-3,-2,-1  

D) -4,-3,-2,-1,0,1 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) -13,-9,-20 sayılarından en büyük olanı -20 dir.  

B) -6 ile +3 arasında 8 tane tam sayı vardır.  

C) -6,+1,-10 sayılarından en büyük olanı +1 dir.  

D) I-2I,+3,I-6I sayılarından en büyük olan I-6I dır. 

 

3. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı ile iki 

basamaklı en küçük pozitif tam sayının toplamı 

kaçtır?  

A) -98  

B) -89  

C) 0  

D) 9 

 

4. x bir tam sayı -5< x < 2 olduğuna göre x in 

yerine yazılabilecek tam sayılar kümesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)-5,-4 ,-3,-2  

B) -4,-3,-2,-1,0  

C) -4,-3,-2,-1  

D) -4,-3,-2,-1,0,1 

 

5. a-(-7) = -13 işleminde a yerine 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) 13  

B) 6  

C) -20  

D) -35 

 

6. I-23I+9+I-16I-I-5I İşleminin sonucu kaçtır?  

A) 40  

B) 41  

C) 43  

D) 45 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) -2<+3  

B) I-3I=3  

C) I-3I>I+2I  

D) 0<-2 

 

8.  x bir tam sayı -5< x < 2 olduğuna göre x in 

yerine yazılabilecek tam sayılar kümesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)-5,-4 ,-3,-2  

B) -4,-3,-2,-1,0  

C) -4,-3,-2,-1  

D) -4,-3,-2,-1,0,1 

 

9. -3, 0, I-4I, +2 tam sayılarının sıralanışı 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) I-4I > +2 > 0 > -3  

B) +2 > 0 > I-4I > -3  

C) I-4I > -3 > +2 > 0  

D) +2 > 0 > -3 > I-4I 

 

10. -5 ile +5 arasında bulunan tam sayılar kaç 

tanedir?  

A) 8  

B) 4  

C) 5  

D) 9 

 

11. Tam sayılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Negatif tam sayıların önüne mutlaka “-” işareti 

yazılır. 

B) Pozitif tam sayıların önüne “+” işaretinin yazılıp 

yazılmaması tercihinize bağlıdır. 

C) "0" pozitif ya da negatif bir tam sayı değildir. 

Önüne + ya da - işaretleri almaz. 

D) Negatif Tam Sayılar = {+1, +2, +3, ...} 

şeklinde devam eder. 

 

12. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi 

yanlıştır? 

A)  –2 < –7 

B) –2 < 2 

C) –5 < 0 

D) –1 > –9 
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