
 

       

Sayı doğrusunun bugüne kadar 0 (sıfır)’dan 

başladığını görmüştük. Oysaki sayı doğrusu 

adından da anlaşılacağı gibi bir doğru şeklini 

ifade eder. Doğrular da her iki ucundan sonsuza 

kadar uzayabilirler. O halde sıfırın sol tarafındaki 

oku uzattığımızda oraya ne kadar çok sayı 

yazabileceğimizi görürüz. 

Sıfırın sol tarafına yazacağımız sayılar doğal 

sayılardan farklı olmalı. Bunu da eksi (-) işareti 

kullanarak yapabiliriz. 

 

        

Yeni yerleştirdiğimiz sayılar arasındaki mesafe 

doğal sayılar arasındaki mesafe gibi eşit aralıklar 

ile olmalıdır. 

Böylece sayı doğrusunda üç bölge oluşur.  

  

 

 

 

 

Tüm bu sayıların ortak adı TAM SAYILAR dır. 

Sayı doğrusu üzerinde eşit aralıklar ile 0 ( sıfır ) 

sayısının sağ ve sol tarafında bulunan sayılar ile 0  

(sıfır) sayısı tam sayıları oluşturur. 

Negatif tam sayılar miktar olarak arttıkça değer 

küçülür. Sıfırdan uzaklaşır.  

Sıfıra en yakın olan negatif tam sayı en büyük 

negatif tam sayıdır. Sıfırdan uzaklaştıkça negatif 

tam sayılar küçülür. 

Pozitif tam sayılar ise sıfırdan uzaklaştıkça 

pozitif tam sayıların değeri büyür. Sıfıra 

yaklaştıkça pozitif tam sayıların değeri küçülür. 

 

  

 

 

 

Genel olarak sayı doğrusunda sağa doğru 

giderken sayıların değeri artar. 

  

 

 

 

Sayı doğrusunda sola doğru giderken sayıların 

değeri azalır. 

  

 

 

 

Sıfır sayısının tüm negatif tam sayılardan daha 

büyük olduğu anlaşılır. 

Negatif tam sayıların eksi (-) işareti mutlaka 

sayının önüne konulmalıdır. Fakat pozitif 

tamsayıların önüne artı (+) konulması zorunlu 

değildir. Sayının önünde işaret yoksa pozitif 

tamsayıdır. 

GÜNLÜK HAYATTA TAM SAYILAR 

Deniz altında bulunan ve gökyüzünde bulunan iki 

nesneyi ifade etmek için tam sayılardan 

yararlanabiliriz. 

Deniz seviyesi 0 doğal sayısını temsil eder, 20 

metre derinlikteki bir balığı -20 m ve 200 metre 

yükseklikteki bir kuşu +200 m yükseklikte 

yazabiliriz. Böylece -20 metrenin deniz 

seviyesinin altında olduğunu anlarız. 

Alıştırmalar:  

1) Aşağıdaki sözel ifadeleri tam sayı olarak 

gösteriniz. 

a) Sıfırın altında 4 derece: 

b) Saatte 120 kilometre yol almak: 

c) Havanın 3 derece ısınması: 

d) Bir apartmanın zemininden 2 kat altı : 

e) 30 kg zayıflamak: 

f) Geceleyin hava sıcaklığının sıfırın 8 

derece altına düşmesi: 

2) Aşağıdaki tam sayıları küçükten büyüğe doğru 

sıralayınız. 

     a)  -5 , -12 , -8 , -110 , -1 , 0 , -35 

 

     b)  4 , -11 , 100 , -99 , 1 , -44 , 0 

 

TAMSAYILAR 



 

 3) Aşağıdaki tam sayıları sayı doğrusu üzerine 

yerleştiriniz. 

a) 3 , -7 , -2 , 1 , -1 , 0 

 

 

b) -12 , 8 , 0 , 11, -64 , -1 , 35 

 

 

4) Aşağıda verilen sayı doğrularının üzerinde 

bulunan noktalar eşit aralıklıdır. Buna göre sayı 

doğrularının üzerindeki harflerin belirttiği tam 

sayı değerlerini bulunuz. 

a)  

 

 

 

b)   

 

 

 

c)  

 

 

 

d)   

 

 

 

5) Aşağıdaki tam sayılar arasında kaç tane tam 

sayı olduğunu yazınız. 

a) -5 ile 2 arasında …………………………. tane 

b) -12 ile 6 arasında …………………………. Tane 

c) -45 ile -12 arasında …………………………. tane 

d) -13 ile -1 arasında …………………………. tane 

e) -100 ile 100 arasında …………………………. tane 

 

6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

a) -4’ten 5’e kadar …………….. tane tam sayı 

vardır. 

b) -11’den 7’ye kadar …………….. tane tam sayı 

vardır. 

c) -3’ten 14’e kadar …………….. tane tam sayı 

vardır. 

d) -42’den -36’ya kadar …………….. tane tam sayı 

vardır. 

e) -13’ten 0’a kadar …………….. tane tam sayı 

vardır. 

7) İstenilen miktarda artırarak 5 tane sayı yazınız 

a) -15 sayısından itibaren 3’er 3’er artırarak 

sayınız. 

…………………………………………………………………… 

b) -17 sayısından itibaren 4’er 4’er artırarak 

sayınız. 

…………………………………………………………………… 

c) -30 sayısından itibaren 5’er 5’er artırarak 

sayınız. 

…………………………………………………………………… 

d) -21 sayısından itibaren 6’şar 6’şar artırarak 

sayınız. 

…………………………………………………………………… 

e) -8 sayısından itibaren 3’er 3’er artırarak 

sayınız. 

…………………………………………………………………… 

8) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

a) En küçük iki basamaklı tam sayı …………………… 

b) En küçük iki basamaklı doğal sayı 

…………………… 

c) En büyük iki basamaklı tam sayı …………………… 

d) En büyük iki basamaklı negatif tam sayı 

…………………… 

e) En büyük negatif tam sayı …………………… 

f) En küçük üç basamaklı tam sayı …………………… 

g) En büyük üç basamaklı tam sayı …………………… 

h) En küçük üç basamaklı doğal sayı ………………… 

 



 

       

Sayı doğrusu üzerindeki bir tam sayının 0 (sıfır) 

noktasına uzaklığı mutlak değer olarak 

adlandırılır.  

Örnegin;  

   

 

 

-4 sayısı 0 sayısına 4 birim uzaklıkta. -4 sayısının 

mutlak değeri 4’tür. 

Uzaklıklar pozitif değerler ile gösterilir. 

Mutlak değer sembolü bir tam sayının her iki 

tarafına düz çizgili parantezdir.  

I -4 I okunuşu “-4’ün mutlak değeri” şeklindedir. 

I-4I = 4’tür. 

7 sayısının mutlak değeri 7’dir. 7 sayısının sıfır 

noktasına olan uzaklığı 7 br’dir. 

I7I = 7’dir. 

Pozitif ve negatif sayıların mutlak değeri her 

zaman pozitiftir. 

Sıfır sayısının mutlak değeri sıfırdır. Pozitif veya 

negatif değildir. 

Tüm tam sayıların mutlak değeri pozitiftir 

diyemememizin nedeni sıfır sayısıdır. 

Şöyle diyebiliriz sıfır hariç tüm tam sayıların 

mutlak değeri pozitiftir. 

Alıştırmalar: 

1) Aşağıdaki tam sayıların mutlak değerini 

yazınız. 

a) -2 =                  f) 6  =

b) -11 =                f) +17 =

c) -8  =                 f) +9  =

d) -32 =               f) 12 =

e) 0  =                  f) 1 =
 

 

 

 

 

2) Aşağıda mutlak değeri verilen tam 

sayıların alabileceği değerleri bulunuz. 

a)  a  = 7   ise a = ....... veya ........ olabilir.

b)  b  =  11   ise b = ....... veya ........ olabilir.

c)  c  =  1   ise c = ....... veya ........ olabilir.

d)  d =  13   ise d = ....... veya ........ olabilir.

e)  e  = 56   ise e = ....... veya ........ olabilir.
 

3) Aşağıda istenilen tam sayıları bulunuz. 

a)  Başlangıç noktasına 10 birim uzakta olan 

tamsayılar ........................

b)  Başlangıç noktasına 6 birim uzakta olan 

tamsayılar ........................         

c)  Başlangıç noktasına 8 birim uzakta olan 

tamsayılar ........................       

d)  Başlangıç noktasına 25 birim uzakta olan 

tamsayılar ........................         

e)  Başlangıç noktasına 1 birim uzakta olan 

tamsayılar ........................             

4)  Aşağıdaki tam sayıların arasındaki noktalı 

yerlere < , = , > sembollerinden uygun 

olanını yerleştiriniz. 

a)  -6 ....... -4

b)  -13 ....... -25

c)  -1.......0

d)  9....... -3

e)  -11....... -6
 

 

5) Aşağıdaki tam sayıları sıralayınız. 

a)  -6  , -6 , 0 , -11 , 4

b)  -13 , -1 , -5 , 6 , -1

c) -8, -1 , -4  , 6 , 2

d)  0, 11, -11 , -4 , -2

e)  -3 , -4  , -5 , -6  , -1
 

 

 

MUTLAK DEĞER 


