
 

KAREKÖKLÜ İFADELER 

 

a) 0,07777....=

b) 1,3636....=

c) 2,0404....=

d) 0,836836...=

e) 0,0123123....=

f) 0,8282...=

g) 12,555....=

h) 0,004444...=

    

    

İRRASYONEL SAYILAR 

Karekök içinden çıkamayan sayıların yaklaşık 

değerleri tam sayı değildir. Ondalık kısmı sonsuza 

kadar gider. 

Ondalık kısmı sonsuza kadar giden sayılara irrasyonel 

sayılar denir. 

ÖRNEK: 

π = 3,14.......... sayısı irrasyonel sayıdır.

51,347129....... sayısı irasyonel sayıdır.

3 =1,42........ sayısı irrasyonel sayıdır.

3,2 ondalık sayısı rasyonel sayıdır.

4
 kesir sayısı rasyonel sayıdır.

3

 

ALIŞTIRMALAR: 

1) Aşağıdaki sayılardan irrasyonel sayı olanları 

işaretleyiniz. 

a) 4,2134...

b) 37,9281...

c) 5,25

d) 0,00854...

e) 0,093

f) 1,2

g) 12,3534...

 

2) Karekök içinden çıkamayan sayılar niçin 

irrasyonel sayıdır. Açıklayınız. 

 

 

3) Aşağıdaki kareköklü sayılardan irrasyonel 

olanları işaretleyiniz. 











a) 16                   f) 4

b) 21                   g) 12

c) 32                   h) 8

d) 18                   ı) 25

e) 81                   i) 120

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVİRLİ ONDALIK SAYILAR İRRASYONEL MİDİR? 

       4,77777......

       0,353535.....

       2,6

sayılarına baktığımızda ondalık kısım 

sonsuza kadar gidiyor. Böyle sayılara

irrasyonel sayılar diyorduk.

 Fakat burada bir düzene göre ilerleme

olduğu için bu sayılara devirli ondalık 

sayı denir.

Devirli ondalık sayılar kesre dönüştürülür.

Devirli ondalık sayılar rasyonel sayıdır.

İrrasyonel sayı değildir.

 

ALIŞTIRMALAR: 

Aşağıdaki sayılardan devirli ondalık sayıları 

işaretleyiniz. 

a) 3,5

b) 0,02222....

c) 0,55

d) 1,171717......

e) 2,243546......

f) 0,0937273.....

g) 0,0261261261....

h) 87,43

ı) 2,88

 

ÖRNEK:  

 

 

 

 

 

 

ALIŞTIRMALAR: 

Aşağıdaki devirli ondalık sayıları devir çizgisiyle 

gösteriniz. 

 

 

 

 

 

 

0,6666...   devirli ondalık sayısı

0,6666...= 0,6   devir çizgisiyle gösterilir.

1,2727...   devirli ondalık sayısı

1,2727... =1,27    devir çizgisiyle gösterilir.

0,0132132...    devirli ondalık sayısı

0,0132132...= 0,0132   devir çizgisiyle gösterilir.



 

a) 0,4 =

                    

b) 2,7 =  

   

c) 0,12 = 

                   

d) 1,73 =  

                   

e) 4,921 =

f) 0,43 =

2,7777... 

5
2,x =

3

1, 2, 3,..., 150

DEVİRLİ ONDALIK SAYIYI RASYONEL SAYIYA ÇEVİRME 

ÖRNEK:  

2,3333.....= 2,3 şeklinde yazılır.

23-2 21
2,3 = =  

9 9

21
2,3 =  devirli bir ondalık sayı rasyonel sayı

9

olarak ifade edilebildiği için rasyonel sayıdır.

 

 

 

 

 

Bu kuralı uygulayarak bir devirli ondalık sayıyı 

rasyonel sayıya çevrilebiliriz. 

 

ÖRNEK: 

 

 

 

 

 

ÖRNEK: 

Aşağıdaki devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya 

çeviriniz. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 ALIŞTIRMALAR:  

1)  57a üç basamaklı doğal sayısının karekökü 

a’nın hangi değeri için rasyonel sayı olur? 

 

 

 

 

2) Üç basamaklı sayılardan kaç tanesi irrasyonel 

sayıdır? 

 

 

 

3)                          işleminin sonucu kaçtır?  

 

 

4)                        

 Eşitliğinde x bir rakamdır. Buna göre x kaçtır? 

 

 

5) Elif, Canan ve Filiz matematik uygulamaları 

dersinde oynamak üzere bir oyun tasarlıyor. 

Bunun için 150 tane küçük topun her birinin üzerine 

sırasıyla                                sayılarını yazıyorlar. 

Elif önce küçükten büyüğe doğru ilk elli irrasyonel 

sayı yazılı olan topu kutunun içinden alıyor. 

Canan ve Filiz ise kutuda kalan toplardan sadece 

irrasyonel sayı yazılı olan toplardan rastgele alarak 

kendi kutularına koyuyorlar. 

Kutudaki tüm sadece irrasyonel sayı yazılı toplar 

alındıktan sonra en fazla topu alan kişi oyunu 

kazanıyor. 

Canan oyunu kazandığına göre en az kaç tane top 

almıştır? 

 

 

 

6) Aşağıdaki tabloda ortadaki boşluğa ‘büyüktür’ 

veya ‘küçüktür’ sembollerinden uygun olanını 

koyunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

virgül yok şekilde
sayının tamamı -  

devretmeyen kısım

                         
=

virgülden sonra devreden kadar 9, 

devretmeyen kadar 0 

devirli ondalık sayı

3-0 3
0,3 = =

9 9

12-0 12
0,12 = =

99 99

105-10 95
1,05 = =

90 90

g) 5,82 =

h) 0,034 =

ı) 0,175 =

i) 2,092 =

j) 0,754 =

k) 2,382 =


