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Ondalık gösterimlerin kısımları 

   

 

 

 

 

Örnek: 

Aşağıdaki ondalık gösterimleri verilen sayıların 

tam kısım ve ondalık kısımlarını inceleyiniz. 

,

tam ondalık
kısım kısım

tam ondalık
kısım kısım

3 , 7

220 38

  

Alıştırmalar: 

Aşağıdaki ondalık gösterimleri verilen sayıların 

tam kısım ve ondalık kısımlarını gösteriniz. 

a)   34,8

b)   7,005

c)   12,48

d)   100,2

e)   65,21

f)   652,371

g)   500,001

h)   43,085

ı)   5,004

i)   567,05

  

Ondalık gösterimi verilen sayıların 

basamak değerleri 

Tam kısmın basamak adları 

 

 

 

 

 

 

Ondalık gösterimi verilen sayıların, tam kısımları 

doğal sayıdır ve doğal sayılar şeklinde 

basamakları adlandırılır.  

Alıştırmalar: 

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayıların tam 

kısımlarının basamak adlarını yazınız. 

a)                     3,5

b)                    45,123

c)                   753,04

d)                  200,1

e)                  2861,06

f)                    3007,51

g)                   3,007

h)                   50,03

ı)                  320,017

  

ONDALIK GÖSTERİM 
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 Tam kısmın basamak değeri  

 

 

 

 

 

Basamak isimleri basamak değerine göre 

adlandırılır. 

Alıştırmalar: 

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayıların tam 

kısımlarının sadece basamak değerini yazınız. 

a)            4,9

b)            12,003

c)            635,58

d)           4000,304

e)           52306,07

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Basamakta bulunan rakam ile basamak değeri  

çarpılır. Çarpımlar toplanarak çözümleme işlemi 

gerçekleşmiş olur. 

 

 

Alıştırmalar:  

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayıların tam 

kısımlarında bulunan rakamlar ile basamak 

değerini çarparak basamak değerini bulunuz. 

 

a)            8,1

b)            702,79

c)            56,9

d)           5078,24

e)           60045,405

 

 

Ondalık kısmın basamak adları ve değerleri: 

ONDA BİRLER BASAMAĞI 

Onda birler basamağı ondalık kısımda bulunur. 

Virgülün hemen sağındaki ilk basamaktır. 

 

 

 

 

 

Alıştırmalar:  

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayılarda 

onda birler basamağını gösteriniz. 

a)        65,7

b)        83,42

c)        4,712

d)        5325,09

e)        90,004
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 ONDA BİRLER BASAMAĞININ BASAMAK DEĞERİ 

 

 

 

 

 

Alıştırmalar:   

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayılarda 

onda birler basamağının basamak değerini 

yazınız. 

a)        65,7

b)        83,42

c)        4,712

d)        5325,09

e)        90,004

  

 

YÜZDE BİRLER BASAMAĞI 

Yüzde birler basamağı ondalık kısımda bulunur. 

Virgülün sağındaki ikinci basamaktır. 

 

Alıştırmalar:  

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayılarda 

yüzde birler basamağını gösteriniz. 

a)        8,98

b)        12,403

c)        700,895

d)        303,8

e)        5873,08

 

YÜZDE BİRLER BASAMAĞININ BASAMAK DEĞERİ   

 

 

 

 

 

Alıştırmalar:  

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayılarda 

yüzde birler basamağının basamak değerini 

yazınız.  

a)        12,37

b)        5,405

c)        809,348

d)        920,92

e)        3489,105

 

 

YÜZDE BİRLER BASAMAĞI 

Binde birler basamağı ondalık kısımda bulunur. 

Virgülün sağındaki üçüncü basamaktır. 

 

 

 

 

Alıştırmalar:  

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayılarda 

binde birler basamağını gösteriniz. 

a)        23,307

b)        345,495

c)        60,821

d)        21,3

e)        4,19
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 ONDA BİRLER BASAMAĞININ BASAMAK DEĞERİ  

 

 

 

 

 

Alıştırmalar:  

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayılarda 

binde birler basamağının basamak değerini 

yazınız. 

a)        9,708

b)        200,002

c)        4756,892

d)        3002,095

e)        18,004

  

 

Ondalık kısımdaki basamak adlarını birleştirelim.  

 

 

 

 

 

Alıştırmalar: 

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayılarda 

ondalık kısmın basamak adlarını yazınız. 

a)        3,594

b)        25,823

c)        842,642

 

 

Ondalık kısımdaki basamak değerlerini 

birleştirelim.  

 

 

 

 

 

 

Alıştırmalar: 

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayılarda 

ondalık kısımda basamakların adlarına göre 

basamak değerlerini yazınız. 

  

a)        12,015

b)        4,007

c)        765,905

d)        8,703

e)        37,921

e)        456,845
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 Tam kısım ve ondalık kısmın basamak adları 

bilgilerini birleştirelim. 

 

Alıştırmalar: 

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayıların 

basamak adlarını yazınız. 

a)                        824,792

b)                        57,001

c)                       85,693

d)                      1289,75

 

 

Tam kısım ve ondalık kısmın basamak değeri 

bilgilerini birleştirelim. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıştırmalar:  

Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayıların 

basamak değerlerini yazınız. 

 

a)                        65,921

b)                        102,056

c)                       784,603

d)                      1289,421

e)                      4000,004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


