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MEHMET ALİ UZ 

Ayirac.com 

 8.1.3.1. Tam kare doğal sayıları tanır. 

 8.1.3.2. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 

 8.1.3.3. Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı 
arasında olduğunu belirler. 

 8.1.3.4. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 

 8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar 

 8.1.3.6. Kareköklü bir ifadeyi  𝑎√𝑏 şeklinde yazar ve 𝑎√𝑏  şeklindeki ifadede 

katsayıyı kök içine alır. 

 8.1.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan 
çarpanlara örnek verir. 

 8.1.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.  

 8.1.3.9. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 
 
8.1.3.4. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 
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Tam kare olmayan sayıların karekök 

değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında 

olduğunu belirler 

√0=0 

√1=1 

√2  

√3  

√4=2 

√5  

√6  

√7  

√8  

√9 =3 

Görüldüğü gibi √2 ve √3 sayıları 1 ile 2 

arasında, √5 , √6 , √7 ve √8 sayıları 2 ile 3 

arasında. 

Tam kare olmayan sayıların karekök 

değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında 

olduğunu bulmak için tam kare sayıları iyi 

bilmeliyiz. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 

9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 

16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 

25 – 26 – 27 - ….- 25 - 36 – 37 – 38 - …-48 – 49 
49– 50- …-63– 64 – 65 - … - 80–81 –82 - …-99- 100 

100’e kadar olan tam sayıların kareköklerinin hangi 

iki tam kare sayı arasında olduğunu bulmak için 

yukarıdaki tabloyu kullanabiliriz. 

√195 >> 169 ile 196 arasında yani ; 

13 < √195 <  14′𝑡ü𝑟. 

 

Tam kare doğal sayıları tanır 
  Aşağıdaki üslü ifadeleri bilmemiz bize çoğu  

   işlemlerde kolaylık sağlayacaktır. 

 12=1  22 = 4  32 = 9 

 42 = 16 52 = 25 62 = 36 

 72 = 49 82 = 64 92=81 

 102 = 100 112 = 121 122 = 144 

 132 = 169 142=196 152 = 225 

 162 = 256 172 = 289 182 = 324 

 192 = 361 202=400 252 = 625 

Bir tamsayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara 

tam kare sayılar denir. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49... ilk 

tam karelere örnektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Başka bir ifade ile tam kare sayılar; karekökü 

tam sayı olan doğal sayılardır. Tam kare sayılar 

karekök dışarısına tam sayı olarak çıkar. 

Tam kare doğal sayılarla bu sayıların 

karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler 

Tam kare sayıların karekökünü alalım. 
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Bir kenarı a olan karenin alanı 𝑎2 bağıntısıyla 

bulunur. Eğer a tamsayı ise yani karenin kenar 

uzunluğu tamsayı ise alanı tamkare olur.  
 Şıklarda 16, 25 ve 49 tamkare sayılardır. Ve sırasıyla 

kenar uzunlukları 4, 5, 7 olur. Ama alanı 32 ise kenar 

uzunluğu tamsayı olmaz. 

 

 

√35 sayısı √36 sayısından küçüktür dolayısıyla B 

noktasına daha yakındır. 
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Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar 

Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi yaparken 

aşağıdaki kuralı sık sık kullanacağız. 

√𝒂. √𝒃 = √𝒂. 𝒃  

Yani iki veya daha fazla kareköklü ifade çarpılırken 

aynı karekök içerisine alınabilir. 

 
√𝒂

√𝒃
 = 

𝒂

𝒃
  

Yani iki kareköklü ifade birbirine bölünürken ortak 

karekök içerisine alınabilir. Bu kuralları bir sonraki 

kazanım içerisinde detaylı bir şekilde kullanacağız. 

Kareköklü bir ifadeyi  𝑎√𝑏 şeklinde yazar ve 𝑎√𝑏  

şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır 

Tamkare sayıların karekök dışarısına tam sayı 

olarak çıkacağını söylemiştik. Peki her tam sayı 

karekök dışarısına çıkabilir mi? 

√4 = √22 = 2  

√9 = √32 = 3  

√16 = √42 = 4   
Karekök içerisinde tam kare bir sayı varsa kolay bir 

şekilde karekök dışarısına çıkarabiliriz. Ama bazı sayılar 

karekök dışarısına çıkmaz. Örneğin; 

√3, √5, √7, √35 … 
Bazı sayılarda karekök dışarısına 𝑎√𝑏 şeklinde çıkar. 

Karekök dışarısına 𝑎√𝑏 şeklinde çıkabilmesi için 

karekök içerisindeki sayı bir tamkare sayı ile bir 

tamsayının çarpımı olmalıdır. Örneğin; 

√32=√16.2 = √42. 2 =√42.√2 =4.√2 

Yukarıda da gördüğümüz gibi karekök içerisinde verilen 

sayı bir tam kare sayı ile bir tamsayının çarpımı 

şeklinde yazıldıktan sonra tam kare sayıyı karekök 

dışarısına çıkarabiliriz. 

√27 =  √9.3 = 3. √3  

√20 = √4.5 = 2. √5  

√18 =  √9.2 = 3√2  
Bir tamsayı ile kareköklü sayı çarpım durumundaysa 

arasına işaret konulmayabilir.  

√72 = √36.2 = 6√2  

 

 

√72 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤𝑛𝚤 𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑙𝑒𝑦𝑒𝑙𝑖𝑚. 

√72 = √9.8 = 3√8 şeklinde de yazılabilir. Bu 

durumda karekök içerisindeki 8 tekrar 

çarpanlarına ayrılabilir. 
√72 = √9.8 = 3√8 = 3√4.2 = 3.2√2 =6√2 

Bazı durumlarda bir sayının birden fazla tam 

kare çarpanı olabilir. Böyle durumlarda en 

büyük tam kare çarpanını seçmemiz bizi direkt 

sonuca götürecektir. 

 √108 =  √36.3 = 6√3 

√75 =  

√50 =  

√288 =  

√200 =  

√98 =   

√63 = 

Kareköklü ifadeyi 𝑎√𝑏  şeklinde yazabildiğimiz 

gibi 𝑎√𝑏  şeklinde verilen bir ifadede katsayıyı 

da karekök içerisine alabiliriz. 

2 =√22 =√4       veya     3 =√32 =√9 

 
Görüldüğü gibi karekök dışarısındaki katsayı 

karekök içerisine girerken karesi alınarak girer. 

Katsayı olduğu için daha sonra karekök 

içerisindeki sayı ile çarpılır ve sonuç bulunur. 

3√5 = √32. 5 = √45 

2√6 = √22. 6 = √24 

2√5 = 

3√7= 

2√13= 

Hangi sayının daha büyük olduğunu bulmak için, 

uzunluk ölçmek için en sık kullanılan 

yöntemlerden biri kat sayıyı karekök içerisine 

alma yöntemidir.  

3√5, 2√6 , 4√3, -3√11, -2√13sayılarını 

sıralayalım. 

Negatif sayılar pozitiflerden daha küçüktür.  

-3√11 = −√9.11 = −√99  

-2√13 =− √4.13 =−√52 O halde 

-3√11 < -2√13 ‘dir. 
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f 
Şimdi de 3√5, 2√6 , 4√3 sayılarını sıralayalım. 

3√5 = √45 

2√6 = √24 

4√3 = √48 O halde  

-3√11 < -2√13 <2√6 < 3√5 < 4√3 ′𝑡ü𝑟. 

 

 
 

Ayva 8m= √64 m 

Ceviz  2√17 = √4.17 = √68 

Dut  5√3 =  √25.3 =  √75 

Badem  3√7 =  √9.7 =  √63 

Görüldüğü gibi sincap Badem ağacına daha yakındır. 

 

 
 

2√18 =  √4.18= √72 

5 √8 =  √25.8 =  √200 

7 √2 =  √49.2 =  √98 

görüldüğü gibi III. yay en uzundur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karekök dışarısına tam sayı çıkabilmesi için 

karekök içerisindeki sayının tam kare olması 

gerekir. Yani karekök içerisindeki sayıyı tam 

kare olarak yazabilmemiz gerekir. 

√27 =  √32. 3 =3√3 ile çarpıldığında tam sayı 

olabilmesi için sayının karekök içerisinde √3 

olması gerekir. 

A) √45 = 3√5                   B) √54 = 3√6 

C) √63 = 3√7                    D) √75 = 5√3 

O halde D seçeneği √75 ile çarpılırsa sonuç 

tamsayı olur. 

3√3 . 5 √3 = 15. √3. √3 = 15.3 = 45 

 

 
Dikdörtgenin alanı= 12 . 18 

Karenin alanı = 12.18 ise bir kenarı 

a=√12.18 = √4.3.3.6 =2.3√6=6√6’dır. 
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Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, 

sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara 

örnek verir 

𝑎√𝑏 şeklindeki bir ifadeyi karekökten 

kurtarmak için 𝑎√𝑏 . √𝑏 yapmalıyız. 

 

Örnek: √50 ‘yi hangi çarpan ile 

çarparsak sonuç doğal sayı olur? 

√50 =  √25 . 2 = 5 √2 ‘dir.  

5 √2’yi doğal sayı yapmak için 

karekökten kurtarmamız gerekir. 

5 √2 . √2 =5.2=10’dur.  

 

Örnek: 

√𝟕𝟓 ′ 𝒊 𝐡𝐚𝐧𝐠𝐢 𝐬𝐚𝐲ı𝐲𝐥𝐚 ç𝐚𝐫𝐩𝐚𝐫𝐬𝐚𝐤 𝐬𝐨𝐧𝐮ç  

doğal sayı olur? 

√75 = √25.3 = 5√3 O halde √3 ile 

çarpmalıyız. 

 
Örnek: 

Aşağıdakilerden hangisi ile √108 

çarpılırsa sonuç doğal sayı olur?  

A) 2√3  B)3√5 

C) 5√2  D) 2√2 

 

Örnek:  

Aşağıdakilerden hangisi ile √45 

çarpılırsa sonuç doğal sayı olur?  

A) 2√3  B)3√5 

C) 5√2  D) 2√2

 
Aşağıdakilerden hangisi ile √8 çarpılırsa 

sonuç doğal sayı olur?  

A) 2√3  B)3√5 

C) 5√3  D) 2√2 
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Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma 

işlemlerini yapar 
 

Kareköklü ifadelerle toplama ya da çıkarma işlemi 

yapmak içi karekök içerisindeki sayıların aynı olması 

gerekir. 

𝑚√𝑎+𝑛√𝑎 = (𝑚 + 𝑛)√𝑎’dır. 

3√2 + 7√2 =10√2 

8√5 + √5 =9√5 

9√6 + 7√6 =16√6 

3√2 - √2 =2√2 

SİZ ÇÖZÜNÜZ!! 

6√2 + 9√2 = 

14√7 + √7 = 
5√2 + 7√2 = 

4√3 +13 √3 = 

6√8 + 9√2 =6√4.2 + 9√2 =6.2√2 + 9√2 =21√2  

√75 + √27 = 5√3 + 3√3 =8√3 

√8 − √2 = 2√2 − √2=1√2 = √2 

√32 + √27 − √12 + √2 =4√2 +3√3 − 2√3 + √2 

          =3√2 + √3 

 

 
 

√75 − √3 = 5 √3 − √3 = 4 √3  

√12 +        =4 √3 ise  =4√3 − √12  

         =4√3 − 2√3 =2√𝟑 

 

 
√72 =6√2 

√81=9 

√162 = √81.2 = 9√2   

9+6√2 − 9√2  =9−𝟑√𝟐   

 
Ali ile bayrak direği arasındaki mesafe 

4√2 − √8 =4√2 − 2√2 =2√2 

Ayşe ile bayrak direği arasındaki mesafe: 

3√2 − √8 =3√2 − 2√2 =√2 

Ali ile Ayşe arasındaki mesafe 

2√2 + √2 = 3√2 
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Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler 

Verilen bir ondalık ifadeyi karekök dışarısına çıkarmak 

için en kolay yöntem ondalık ifadenin rasyonel olarak 

yazılmasıdır.  
 

√0,36 =  
36

100
 =
√36

√100
 =
6

10
= 0,6 

√1,96 =  
196

100
 =
√196

√100
 =
14

10
= 1,4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve 

irrasyonel sayılarla ilişkilendirir 

Tamsayılar kümesi Z harfi ile gösterilir. 

Rasyonel sayılar kümesi  harfi ile gösterilir. 

 

Ondalıklı sayılar ve devirli ondalıklı sayılar 

kesir olarak yazılabildiği için rasyonel 

sayılardır. 

İki tam sayının birbirine oranı şeklinde 

yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar 

denir. İrrasyonel sayılar I harfi ile gösterilir. 

  

ÖRNEK: √2  , π , 0,3452678354…, 

4,95368462…, gibi sayılar irrasyonel 

sayılardır. 

*Karekök dışarısına tam sayı olarak 

çıkamayan sayılar irrasyoneldir. √2, 5√3, √8   

gibi. 

* Virgülden sonraki kısmı benzersiz devam 

eden sayılar irrasyoneldir. 

π =3.14159 26535 89793 23846… gibi. 

Rasyonel Sayılar(Q) ve İrrasyonel Sayılar 

(I)kümesinin birleşim kümesine Gerçek Sayılar 

denir. Gerçek sayılar kümesi R ile gösterilir. O 

halde; 

R = Q ∪ I ‘dir. 

 

 

 


