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İMT Hoca Ortaokul Matematik

Kazanım:Kazanım:  Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapacağız.

MODELLEME İLE KEŞFET - 1MODELLEME İLE KEŞFET - 1

Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı ..................................

TAM SAYILARLA 
ÇARPMA - BÖLME

Yenilenme Kampı
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PRATİK YAPALIMPRATİK YAPALIM

➤➤		 (-5) . (-7) . 4 =

➤➤		 9 . (-3) . (+2) =

MODELLEME İLE KEŞFET - 2MODELLEME İLE KEŞFET - 2

Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı ..................................
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TAM SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
1. Değişme Özelliği 4. Yutan Eleman Özelliği

(-4) . (+22) = ❤ . (-4) 0 . [(-65) - (-19)] =

2. Birleşme Özelliği 5. Dağılma Özelliği

(+21) . [(-3) . (+2)] = [(+21) . ★] . (+2) (-3) . [(+13) + (+11)] =

(+5) . [(-2) - (+6)] =
3. Etkisiz (Birim) Eleman Özelliği

(+1) . (+43) =

(-16) . (+1) =

➤➤		 (–81) . (-1) =

➤➤		 (+17) . (-1) =

➤➤		 0 . (-1) =

Sıfır “0” hariç bütün tam sayıların (-1) ile çarpımı, çarpılan sayının 
işaretini ..................................

KEŞFETKEŞFET
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➤➤		 (–14) : (-1) =

➤➤		 (+19) : (-1) =

➤➤		 0 : (-1) =

Sıfır “0” hariç tam sayıların (-1) ile bölümü, bölünen sayının işaretini 
..................................

KEŞFETKEŞFET

BÖLME İŞLEMİ

BAĞLANTI KUR ��
Çarpmada öğrendiğimizden yola çıkarsak
aynı işaretlilerin bölümü .........................
zıt işaretlilerin bölümü .........................

 (-35) : (+5) =

 (+39) : (-13) =

 (+64) : 4 =

 (-81) : (-3) =
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Üzerinde birer tam sayı yazılı olan 6 kart ters çevrilip rastgele diziliyor.

               

Bu kartlardan ikisini seçen Ali sayıları çarpıyor. Eren ise kalan kartlardan ikisini seçip bir 
sayıyı diğerine bölüyor.

Buna göre, Ali ve Eren’in buldukları sayıların farkı tam sayı olarak en fazla kaçtır?

A) 118 B) 123 C) 184 D) 195

Okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel 
düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte Çok Yönlü SoruÇYSÇYS


