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Obeb okek soruları ve çözümleri

  Kim ne yapmalı: Benim matematik çok iyi olmadığını söyleyenler : Nesne Storytelling (K-O) aşağıdaki tablodan satır 1 süreci. Sonra basit test öğeleri test zorluk çözmek. Kendini daha iyi hissediyorsan, orta daki teste gir. Yapamayacağınız sorular için video izleyin. O zaman bir yolunu bul. İsterseniz testi yazıcıdan yazdırabilirsiniz. Bunu
yaparsan, bilemezsin. Benim matematik ortalama veya iyi olduğunu söyleyenler : Hikaye Anlatımı (K-O-Z) nesnesi aşağıdaki tablodan İşlem çubuğu 2. Daha sonra orta derecede zorluk derecesi ile testlerden deneğin testlerini çözün. Eğer daha iyi hissediyorsan, zor testlere gir. Yapamayacağınız sorular için video izleyin. O zaman bir
yolunu bul. İsterseniz testi yazıcıdan yazdırabilirsiniz. Bunu yaparsan, bilemezsin. KONU ANLATIM SORU DÜZEYİ : K = Kolay O = Orta Z = Zor Soru Sayısı Zorluk Seviyesi Konu Belgesi 1 Sayı OBEB OKEK 29 K-O Tıkla 2 Obeb NUMARALARI OKEK 42 K-O-Z tıklayarak istediğiniz testi test etmek için tıklama başına tıklayın, Test başlığı
altında tablonun sağındaki pozisyona tıklayın .  Test çözümleri için metin çözümü başlığı altında sağdaki tabloya tıklayın.  İki veya daha fazla tamsaın en büyük ortak tanrısallığı OBEB'dir ve toplam katlarının en küçüğü OKEK olarak adlandırılır. OBEB, OKEK bulunurken:Sayılar daha küçük çarpanlara ayrılır. Her sayı için ortak ilk
çarpanların sergilerI OBEB ile çarpılır. Ortak büyük çarpanların temelleri, en büyük ve yaygın olmayan büyük çarpanlarla çarpılarak occlyp'dir. Matematik 1 YGS Konu Anlatımı ve Konu Testine Dönüş Bu bölümde EBOB-EKOK ile ilgili 30 soru bulunmaktadır. Soruları çözdükten sonra, Yanıtla'yı Düzelt'i tıklatarak doğru stili görebilirsiniz.
Sorunları çözmekte güçlük çekiyorsanız; Çözüm için tıklamayı kullanarak anlaşılması kolay ayrıntılı çözümlere erişebilirsiniz. İyi çalışmalar... Sorular veya çözümlerle ilgili bir sorun görürseniz veya bir öneride bulunmak isterseniz; Sayfanın üst kısmındaki Yorum seçeneği ile bunları hemen bildirebilirsiniz. Bu içerik Yeni Konsey tarafından
hazır www.matematikkolay.net. Kısmen bile olsa izinsiz olarak başka platformlarda yayınlanamaz veya yazdırılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz sınıfta ki bir ortamda kullanmak için kullanabilir.) OBEB-OKEK (EBOB-EKOK) Çözümlü sorunlar ve sorunlar ile yazımıza hoş geldiniz sevgili dostlar. OBEB-OKEK veya EBOB-EKOK olarak da
bilinen bu tema genellikle sınıf 8, 9. TYT ve DGS sınavları ile ilgili sorular da bulunmaktadır. Şimdi çözülmüş sorunları arayalım arkadaşlar, ancak başlamadan önce aşağıdaki notları dikkate aldığınızdan emin olun. Not: Bölünme (2,3,5,7, ...) yani asal olan sayı ile yapılmalıdır. Soruda listelenen sayıların her biri aynı anda bu noksal sayılara
bölünürse, yanlarına *işaretini yerleştirin. Sonucu böyle buluruz. Soru 1 : 12 ve 18 sayıların ebob ve ecok u nedir? Cevap 1: 12 18 | 2 * ebob = 2.3 = 6 6 9 | 2 yankı = 2.2.3.3 = 36 3 9 | 3 * 1 3 | 3 1 ) ( 3 1) 3 Ebob ( 12 , 18 ) = 6 ( * Amper; Cevap 2: 40 70 | 2 * ebob = 2.5 = 10 20 35 | 2 yankı = 2.2.2.5.7 = 280 10 35 | 2 5 35 | 5 * 1 7 | 7 1
Ebob ( 40 , 70 ) = 10 ( * Ampn; Sayılar) Ecok ( 40 , 70 ) = 280 ( Ampn; 280 ) Soru 3: 20 , 40 ve 80 sayılar ebob ve ecok? Cevap 3: 20 40 80 | 2 * ebob = 2.2.5 = 20 10 20 40 | 2 * yankı = 2.2.2.2.5 = 80 5 10 20 | 2 5 5 10 | 2 5 5 5 | 5 * 1 1 1 Ebob ( 20, 40 , 80 ) = 20 ( * sayılarla çarpılır) Ebob ( 20, 40 , 80 ) = 80 ( Tüm sayılarla çarpın ) Soru:
Emre, her iki kağıttan da kesilecek aynı boyutta kareler ile kendi kendine sahip olmaması için 50 cm ve 70 cm uzunluğunda ki mukavvanın üst ünü kapamak ister. Bunu yapmak için, o 1 cm uzunluğunda kağıt kare parçaları kullanabilirsiniz bilir. Ayrıca Emre kaç santimetre uzunluğunda kare şekilli kağıt kullanabilir? Cevap: Biz 50 ve 70
ortak bir bölümü bulmak gerekir, arkadaşlar. 50 ve 70'i 2, 25 ve 35'e bölersek, 25 ve 35'i 5, 5 ve 7'yi bölersek. Bu durumda, toplam bölmeleri 5 ve 7'dir. Bu da Emre'nin 5 ve 7 santimetre uzunluğunda kare şekilli kağıt kullanabileceği anlamına geliyor. Soru: İki saatin ilki, her 4 saatte bir, ikincisinde ise her 6 saatte bir farklı türde uyuşturucu
halkaları girmek için bir hatırlatmaya ayarlanır. Birlikte oynadıktan kaç saat sonra tekrar birlikte oynuyorsunuz? Cevap: Ortak kat 4 ve 6 arkadaşlar bulmak gerekir, eğer 4 ve 6 2 2 ve 3 kalır 2 ve 3 2 1 ve 3 kalır 3 1 ve 3 bu durumda toplam kat 2.2.3 =12 arkadaş olacak bölmek gerekir. Her 12 saatte bir ortak saatleri çalıyor. Bu yüzden
birlikte oynadıktan 12 saat sonra tekrar birlikte oynuyorlar Soru: 18 litre süt, 24 litre yağ, birbirine karıştırılmadan aynı miktarda kaplara doldurulmalı. Bu iş için litre başına kaç konteyner kullanılabilir? Cevap: Ortak bölümler 18 ve 24, arkadaşlar bulmak gerekir. 2, 9 ve 12 kalan (toplam split) 9 ve 12-2 ile split 18 ve 24 9 ve 6 kalır 9 ve 6 eğer
2 9 ve 3 9 ve 3 kalır, eğer 9 ve 3 3 3 ve 1 kalan (toplam bölünme) 3 ve 1 3 ve 1 1 ve 1 kalır 1 ve 1 kalır. Bu durumda, bu iş için 2 ve 3 litrelik kaplar kullanabiliriz Soru: Ahmet Amca'nın dükkanında 36 kilogram ve 54 kilogram ağırlığında iki poşet lens bulunuyor. Ahmet amca lensi aynı boyutta poşetlere doldurmak istiyor, böylece artmaz lar
ve karışmasınlar. Bu iş için kaç kilo çanta kullanılabilir? Cevap: Eğer 36 ve 54 2 18 ve 27 (ortak bölücü) 18 ve 27 ile bölünürse, 9 ve 27 (ortak bölücü) ile 9 ve 27'yi 3 ile bölersek, 3 i 9 için 3 i 9 (toplam bölücü) 3 i 9 için 3, 1 i 3 kalan 3i 9 için 36 ve 54 arkadaş toplam bulamamalısınız. Bu durumda, toplam bölücüler arkadaş 2,3 türleri vardır.
Ayrıca 2.2.3=12 2.3=6 dahil. Son durumda bu iş için 2.3.6 ve 12 kg'lık çantalar kullanılabilir arkadaşlar. Soru: 48 ve 60 ortak ayırıcı numaraları bulun. Cevap: Split 48 ve 60 2, bölmek 24 ve 30 (toplam bölücü) 24 ve 30 2, 12 i 15 (toplam kırıcı) 12 I, 15 bölünürse 2, bölmek 6 i 15 s 6 i 15 s 6 i 15 s 2, 3 i 15 s i 15 ile, ama 15 kadar 3, 1 i 5 kalır.
(toplam arıza) Bu sistemde ortak bölücüler 2.2.3=12'dir. Soru: Bölüm 80'i bulun. Bu bölümlerden kaç tanesi tek sayılar, kaçı da sayıdır? Cevap: Bölüm 80 yazarsanız, arkadaşlar 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 ve 80 vardır. Tek sayılar 1 ve 5. Tam sayı 2, 4, 8, 10, 16, 20, 40 ve 80'dir. Soru: Toplam kat sayılarını 130'dan daha küçük 8 ve 24
olarak yazın. Cevap: Ortak kat 8 ve 24'i bulalım arkadaşlar. 8 ve 24'ü 2'ye böl, 4 ve 12 4 ve 12'yi 2'ye böl, 2 ve 6 2'yi 6'ya böl ve 1 ve 3 1 ve 3'ü 3'e böl, toplam 2.2.2.3=24'ü böl. 130'dan küçük toplam katlar 24, 48, 72, 96 ve 120'dir. Soru: İki farklı tavuk türü 120 kg ve 96 kg'lık iki farklı tavuk sineği, aynı büyüklükteki torbalara doldurulmasını
isterler, böylece artmaz ve karışmaz. Bunun için kaç kilo çanta kullanabiliriz? Cevap: Biz 120 ve 96 arkadaş toplam bölücüler almak gerekir, 2 60 ve 48 kalır ile 120 ve 96 bölünmüş ise (toplam bölücü) 60 ve 48 2 kalır 30 ve 24 (toplam bölücü) 30 i 24 Kalır 15 i 3 3 , 5 i 1 kalan (toplam gece) Bizim toplam podeodlaci 2,2,2 i 3 tip Arkadaşlar.
Daha sonra 2.2.2.3=24 2.3=6 2.2.3=12 sonra 2,3,6,12 ve 24 kilogram lık çantalar kullanabiliriz Soru: Hastanede çalışan Tuğba Hemşire 4 günde bir nöbette ve Ruşen Hemşire 6 günde bir nöbette. Birlikte, pazartesi günü ilk saldırılarını sürdürdükleri için, kaç gün sonra ve hangi gün Cevap: Ortak kat 4 ve 6, arkadaşlar almak gerekir. 4 ve
6'yı 2'ye bölersek, 2'yi ve 3'ü 2'ye bölersek, 1'i ve 3'ü 1'den 3'e bölersek, arkadaşlar, toplam kat değeri 2.2.3=12'dir, yani 12 gün boyunca aynı gün korunurlarsa, arkadaşlar Pazartesi'den sonraki 12 günlük Cumartesi günü olacaklar.   Kim ne yapmalı: Benim matematik çok iyi olmadığını söyleyenler : Nesne Storytelling (K-O) aşağıdaki
tablodan satır 1 süreci. Sonra basit test öğeleri test zorluk çözmek. Kendini daha iyi hissediyorsan, orta daki teste gir. Yapamayacağınız sorular için video izleyin. O zaman bir yolunu bul. İsterseniz testi yazıcıdan yazdırabilirsiniz. Bunu yaparsan, bilemezsin. Benim matematik ortalama veya iyi olduğunu söyleyenler : Hikaye Anlatımı (K-O-
Z) nesnesi aşağıdaki tablodan İşlem çubuğu 2. Daha sonra orta derecede zorluk derecesi ile testlerden deneğin testlerini çözün. Eğer daha iyi hissediyorsan, zor testlere gir. Yapamayacağınız sorular için video izleyin. O zaman bir yolunu bul. İsterseniz testi yazıcıdan yazdırabilirsiniz. Bunu yaparsan, bilemezsin. KONU ANLATIM SORU
DÜZEYİ : K = Kolay O = Orta Z = Zor Soru Sayısı Zorluk Seviyesi Konu Belgesi 1 Sayı OBEB OKEK 29 K-O Tıkla 2 Obeb NUMARALARI OKEK 42 K-O-Z tıklayarak istediğiniz testi test etmek için tıklama başına tıklayın, Test başlığı altında tablonun sağındaki pozisyona tıklayın .  Test çözümleri için metin çözümü başlığı altında sağdaki
tabloya tıklayın.  Tıklatın. 
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