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Doğal sayıların okunmasında bölükler kullanılır.

Bölükler kendi basamak grubundaki en küçük
basamakla isimlendirilir.

7, 8 ve 9 basamaklı sayılar için milyonlar bölüğü kul-
lanılır.

Doğal sayıları okurken en büyük bölükten başlana-
rak bölükteki sayı okunur ve bulunduğu bölüğün adı 
söylenir.

Birler bölüğündeki sayı okunduktan sonra bölük adı 
söylenmez.

256 489 703 sayısının  milyonlar  bölüğünde  256 
binler   bölüğünde 489  birler  bölüğünde  703   vardır.

 
İki  yüz elli  altı   milyon

dörtyüz seksen  dokuz bin
yedi yüz üç

  

489   256  703  

Örnek - 1 

Aşağıda  verilen  sayıları  bölüklere  ayırarak okuya-
lım.

3 507 389

2 007 020

 

2 512 386

120 456 100

103 004 003

  7  001 489

  81 001 006

   
 Not:  Birler  bölüğündeki   rakam okunduktan sonra  
bölük adı söylenmez.

Örnek - 2 

Aşağıda  verilen  sayıları  bölüklere  ayırarak okuya-
lım.

yetmiş yedi milyon yüz seksen bir bin dört yüz seksen 
sekiz

otuz sekiz milyon on dokuz bin yetmiş dört

dokuz milyon iki yüz altmış beş bin altı yüz dört

sekiz yüz otuz bir milyon yüz yetmiş dokuz bin sekiz 
yüz yetmiş sekiz

elli dört milyon altı yüz yetmiş dokuz bin yedi yüz yet-
miş yedi

üç yüz milyon yedi yüz yetmiş bin beş yüz dokuz

dört yüz seksen altı milyon sekiz yüz kırk yedi bin beş 
yüz doksan beş

sekiz milyon on beş bin yedi yüz bir

beş milyon üç yüz seksen sekiz bin yedi yüz yirmi bir

beş yüz iki milyon dokuz yüz yirmi bin yüz on iki

  

on milyon üç yüz bin dört yüz doksan üç

5.SINIF  DOĞAL SAYILARI   OKUMA YAZMA

Milyonlar     Binler      Birler
 Bölüğü      Bölüğü    Bölüğü
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Basamak  Değeri

Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere 
basamak değeri denir.

 Örnek - 3
753 960 862  sayısının on binler  basamağındaki ra-
kamın   basamak  değeri  kaçtır?

Örnek - 4
841 646 325  sayısının on milyonlar  basamağındaki 
rakamın   basamak  değeri  kaçtır?

Örnek - 5
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9  rakamları  ile  oluşturulabilecek   
yedi basamaklı  en büyük sayı   kaçtır?

Örnek - 6
2,5,8,9,0,1,3,5 rakamları   ile  oluşturulabilecek  sekiz 
basamaklı en küçük  sayı kaçtır? 

Örnek - 7
2 589 123 sayısının,

a) Rakamlarının  toplamı  kaçtır?

b) En büyük rakam hangi   basamaktadır?

c) On binler   basamağındaki rakamın basamak de-
ğeri onlar  basamağında ki rakamanın   basamak de-
ğerinden  kaç  fazladır?

Örnek - 8
5 832 005 sayısında  3   rakamının  basamk  değeri   
ile  8   rakamının  basamak   değeri   toplamı   kaçtır?

Örnek - 9
  456 026 sayısının birler   basamağındaki  rakamı 3 
, binler  basamağıdaki rakamı  2  artırırsak sayımız  
kaç artar?

Örnek - 10
Rakamları   farklı   yedi  basamklı  en büyük sayının  
sayı değerleri   toplamı   kaçtır?

Bö
lü

k  

Ba
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m
ak
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456 814 986
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Örnek - 11
1 293 657 doğal sayısındaki 9 rakamının basamak 
değeri ile sayı değeri toplamı kaçtır?

Örnek - 12
5 A91 23A sayısında  rakamların sayı değerli   topla-
mı 32 dir. Buna  göre yüzbinler  basamağıdanki  ra-
kamın basamak değeri   kaçtır?

Örnek - 13
Rakamları   toplamı 57 olan bir sayı   en az kaç ba-
samkalıdır?

Örnek - 14
4a1b3 beş basamaklı  bir  doğal sayıdır. a’nın sayı   
değeri  b’nin sayı değerinin 3   katı   olduğuna göre  
a’nın  basamak değeri   b’nin basamak  değerinin kaç 
katıdır?

Örnek - 15
5a 123 ve 54 7b2 sayılarındaki a  ve  b  rakamları-
nın   basamak  değerleri   toplamı 8050 olduğuna 
göre    a+b   kaçtır?

Örnek - 16
76b 5a3 sayısının   onlar  ve  yüzler basamaklarında-
ki  rakamlar yer   değiştirildiğinde  sayının  değerinde 
bir değişme olmuyor. Binle  ve on binler basamağın-
daki   sayılar  yer   değiştirdiğinde  ise sayı  27.000 
artıyor . Buna  göre a+b  değeri   kaçtır?

Örnek - 17
8  basamaklı   rakamları  farklı    en küçük doğal sa-
yının binler  basamağındaki rakamın basamak değeri   
kaçtır?

Örnek - 18
Altı  basamaklı  rakamları   farklı  en büyük  doğal 
sayıya en az  kaç eklersek

a) Yedi  basamaklı   en küçük sayıyı   elde  eederiz?

b) Yedi basamaklı   rakamları   farklı en küçük   sayıyı   
elde  ederiz?
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Örnek - 19
3a65a sayısında, a rakamının sayı değeri 2 artırılır-
sa,  sayının   değeri ne kadar artmış olur?

Örnek - 20
38 920 928 doğal sayısındaki  3 rakamının basamak 
değeri kaçtır?

Örnek - 21
7 832 317 sayısındaki rakamların sayı değerleri top-
lamı kaçtır?    

      

Örnek - 22
Üç milyon iki yüz iki bin altı yüz sayısının rakamlarla 
yazılışı  aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) 3 250 520 
 B) 3 205 520 
 C) 3 202 600 
 D) 3 202 520 

Örnek - 23
670 370 sayısının, binler bölüğünün sayı değeri en 
büyük rakamı  hangisidir? 

 A) 7 
 B) 6 
 C) 3
 D) 0

Örnek - 24
Yedi milyon on bin on   doğal sayısının yazılışı aşağı-
dakilerden  hangisidir?    

 A) 7 010 100 
 B) 7 100 010 
 C) 7 010 010 
 D) 7 100 100 

Örnek - 25
Birler bölüğünde 5, milyonlar bölüğünde 48, binler 
bölüğünde 70 olan  doğal sayı aşağıdakilerden han-
gisidir? 

  A) 70 048 500 
  B) 50 070 480 
  C) 48 070 005 
  D) 48 005 700 

Örnek - 26
4 789 678 sayısının binler bölüğü ile birler bölüğün-
deki rakamların sayı değerlerinin toplamları arasın-
daki fark kaçtır?    

 A) 2 
 B) 3 
 C) 4 
 D) 5 

Örnek - 27
90 009 020 sayısının okunuşu aşağıdakilerden han-
gisidir? 

  A) Doksan milyon doksan bin yirmi 
  B) Dokuz milyon dokuz bin yirmi 
  C) Doksan milyon dokuz bin iki yüz 
  D) Doksan milyon dokuz bin yirmi 

Örnek - 28
4136 sayısındaki 4 ile 6 rakamlarının yerleri değiştiril-
diğinde sayıda   nasıl bir değişiklik olur ? 

  A) 2998 azalır.           B) 2998 artar. 
 C) 1998 azalır.            D) 1998 artar. 

Örnek - 29
461 204 303 doğal sayısının binler bölüğü hangi se-
çenekte  belirtilmiştir? 

A) 303       B) 204        C) 461     D) 204 303 

Örnek - 30
34587 sayısında basamak değeri,  sayı değerine eşit 
olan rakam    hangisidir? 

A) 8        B) 7        C) 5        D) 3 


