
TAM SAYILAR -1 

1) Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen tam
sayıları yazınız.

Sıcaklık sıfırın altında  90 C……………………………… 

7 TL k𝑎𝑎�r ……………………………………………………………… 

Deniz seviyesinin üstünde 10 m……………………… 

Sıcaklık sıfırın üstünde 120 C………………………… 

15 TL zarar………………………………………………………… 

Deniz seviyesinin altında 100 m………………………… 

Asansörle zemin katın 2 kat aşağısına inme…… 

Zemin kattan 5 kat yukarı çıkma……………………… 

30 adım ileri………………………………………………………… 

100 TL borç………………………………………………………… 

10 adım geri ……………………………………………………… 

300 TL alacaklı………………………………………………… 

Sayı doğrusunda 0 solunda 5 birim……………… 

Sayı doğrusunda 0 sağında 5 birim……………… 

500 TL verecekli………………………………… 

2) Aşağıda verilen ifadeleri sayı
doğrusunda hangi noktaya karşılık
geldiğini bulunuz.

Sıfırın 3 birim sağı 

 0 

Sıfırın  4 birim solu 

0 

-4 ‘ün 3 birim sağı 

 0 

5’in 4 birim solu 

 0 

2’nin 6 birim solu 

 0 

-3’ün 2 birim solu 

 0 

3) Aşağıda verilen ifadelere uygun gelen
tam sayıları yazınız.

En küçük pozitif tam sayı………………………………… 

En küçük iki basamaklı pozitif tam sayı………… 

En büyük negatif tam sayı……………………… 

En küçük iki basamaklı negatif tam sayı………… 

En büyük iki basamaklı çift tam sayı……… 

En küçük üç basamaklı tam sayı………………… 

Rakamları farklı üç basamaklı en büyük 
negatif tam say………………… 

Rakamları farklı 4 basamaklı en büyük tam 
sayı……………………… 

4) Aşağıdaki boşluklara <,>,=
işaretlerinden uygun olanları
yerleştiriniz.

+2……2  99……+1  11……+2 

-2……3  -99……1  -11……3 

-3……0  100……-1000       -8……-4 

+5……00……-9111……-1112 

+5……-5-3……-4-5……-2 

-99……-1-12……3+3……3 



5)  A  B 

Yukarıdaki sayı doğrusunda B sayısı 3 
noktasındadır. A sayısı ile B sayısı arasındaki 
uzaklık 5 birim olduğuna göre A hangi 
noktadır? 

A) 8 B) -4 C) 0  D)-2 

6) -5 ile 12 arasında kaç tane tam sayı
vardır?

A) 15 B)16 C)17 D)18

7) – 8 ile 9 arasında kaç tane pozitif tam 
sayı vardır? 

A) 16 B)17 C) 8 D)7

8) -2 ile 2 arasında kaç tane negatif tam
sayı vardır?

A) 3 B)2 C)1 D)4

9) Ahmet bir alışveriş merkezinde zemin
katta bulunan bir asansöre biniyor ve
bir düğmeye basıyor. Ahmet
asansörden inince yanlış kata çıktığını
fark ediyorlar ve 3 kat inerek -1. kata
ulaşıyor. Buna göre Ahmet asansöre ilk
bindiğinde hangi kat düğmesine
basıyor?

A) 4 B)3 C)2 D)1

10) Bir kurbağa sayı doğrusunda +2
noktası üzerindedir. Bulunduğu yerin 
13 birim solunda çekirge ve 12 birim 
sağında ise sinek vardır. Buna göre 
çekirge ve sineğin sayı doğrusundaki 
yerleri nelerdir? 
Çekirge     Sinek 

A) 5  4 
B) -11  14 
C) -10  13 
D) -14  11 

11) Aşağıdakilerden hangisi ne negatif ne
de pozitif bir sayıdır? 

A) -1      B) 0      C)2      D)-10

12) Aşağıdakilerden hangisi bir tam sayı
değildir?

A) -4      B)0      C)6      D)2,3

13) -10 sayısından büyük en küçük tam
sayı kaçtır? 

A) -11  B)-9  C)-8     D)-1 


