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2 ile Bölünebilme

Dört basamaklı 576A sayısı 2 ile 
bölünebildiğine göre A'nın alabileceği 
değerlerin toplamı kaçtır?

Rakamları farklı beş basamaklı 94x7y 
sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre 
x + y toplamının alabileceği en büyük 
değer kaçtır?

Sayının birler basamağı çift ise tam bölünür.
Sayının birler basamağı tek ise 1 kalır.

SORU SORU

3 ile Bölünebilme

SORU SORU

Rakamları farklı dört basamaklı 14x7 
sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre x’in 
alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

5 basamaklı 43265 saysının 3 ile 
bölümünden kalan kaçtır?

Bir doğal sayının rakamları toplamı 3 ün katı ise 3 ile tam bölünür.

4 ile Bölünebilme

Dört basamaklı 794x doğal sayısı 4 ile bölünebildiğine göre x'in alabileceği 
değerlerin toplamı kaçtır?

Bir doğal sayının son iki basamağının oluşturduğu iki basamaklı sayı 4'ün 
katı ise sayı 4'e tam bölünür.

SORU

5 ile Bölünebilme

SORU

3 basamaklı 37x doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 
olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5'e tam bölünür.

8 ile Bölünebilme

Rakamları birbirinden farklı altı basamaklı 9788x6 doğal sayısı, 
8 ile tam bölünebildiğine göre x’in alabileceği değerlerin toplamı 
kaçtır?

Sayının son 3 basamağı 8’in katı ise sayı 8’e tam bölünebilir.

SORU

9 ile Bölünebilme

SORU

28 basamaklı 324324....3 doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 
kaçtır?

Rakamların toplamı 9’un katı olan sayılar 9’a tam bölünebilir. 9’a
bölümünden kalan ise sayının rakamlarının toplamının 9’a 
bölümünden kalana eşittir.
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10 ile Bölünebilme

Beş basamaklı 50x1y sayısı 10 ile bölündüğünde 7 kalanını 
vermektedir. Bu sayı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre x sayısı 
en fazla kaç olabilir?

Sayının birler basamağı 0 ise bu sayı 10’a tam bölünür. Ayrıca
sayının birler basamağı kaçsa 10’a bölümünden kalan da o olur.

SORU

11 ile Bölünebilme

638 sayısı 11 ile tam bölünebilir mi?

Sayının rakamları sağdan sola doğru +-+-... şeklinde işaretlenir ve toplanır. 
Bu toplamın 11 ile bölümünden kalan o sayının 11 ile bölümünden kalana 
eşittir.

Aralarında Asal Sayıların Çarpımı ile Oluşan Sayıya Bölünebilme

TANIM

9216 sayısı 6’ya tam bölünebilir mi?

Aralarında asal çarpanların her birine bölünebilen bir sayı, bu sayıların çarpımına
da bölünür.

6

2 3

12 15 36

3 4 3 5 4 9

SORU


