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M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların 
basamak değerlerini belirtir.

1. ünite

Doğal Sayılar

Alıştırma Sayfası

1) 2)Aşağıdaki sayıların bölüklerine ayırarak bölük 
adlarını yazınız.

Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 6

b) 21

c) 105

ç) 203

d) 1205

e) 3952

f) 21008

g) 45023

h) 340962

ı) 120934

i) 7562819

j) 3467892

k) 39876423

l) 291002376

m) 904380011

n) 100010001

a) 24 =

b) 18 =

c) 304 =

ç) 505 =

d) 3405 =

e) 6781 =

f) 49870 =

g) 85012 =

h) 700002 =

ı) 896348 =

i) 7008502 =

j) 8001001 =

k) 39876423 =

l) 294560136 =

m) 105600027 =

n) 330030033 =
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a) 52104635

b) 102304506

M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların 
basamak değerlerini belirtir.

1. ünite

Doğal Sayılar

Alıştırma Sayfası

3) 4)

5)

Aşağıdaki okunuşları verilen sayıları yazınız. Aşağıdaki sayıların basamak adlarını yazınız.

Aşağıdaki sayıların basamak değerlerini yazınız.

a) Otuz yedi =

b) Kırk beş =

c) Dört yüz elli altı =

ç) Sekiz yüz yirmi sekiz =

d) İki bin altı yüz elli beş =

e) Dokuz bin sekiz yüz on dokuz =

f) Elli iki bin üç yüz yedi=

g) Doksan dört bin altı yüz seksen =

h) Altı yüz bin üç =

ı) Yedi yüz yirmi bin on dokuz =

i) İki milyon on beş bin yüz kırk sekiz =

j) Dört milyon on dört =

k)On iki milyon dokuzyüz yirmi beş bin sekizyüz 
elli altı =

k)Dört yüz on iki milyon iki bin beş yüz on =

a) 34 568 789

b) 786 214 563
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M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların 
basamak değerlerini belirtir.

1. ünite

Doğal Sayılar

Alıştırma Sayfası

6) 8)

9)

7)

Aşağıdaki basamak değeri verilen sayıların bu-
lundukları basamakların adını yazınız.

Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Aşağıdaki tabloda basamak değerleri verilmiştir. 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) 7000              →

b) 300                →

c) 10000            →

ç) 4000000       →

d) 5                    →

e) 20000000    →

f) 600000         →

a) Bu basamak değerleri ile oluşturulabilecek 

en büyük sayı kaçtır?

b) Bu basamak değerleri ile oluşturulabilecek 5 

basamaklı en küçük sayı kaçtır?

c) Bu basamak değerleri ile oluşturulabilecek 9 

basamaklı en küçük sayı kaçtır?

a) 2a346a7 sayısında a harfinin bulunduğu ba-

samakların basamak değerleri toplamı 500050 

olduğuna göre a yerine hangi rakam yazılır?

b) 5a47b318 sayısında a ve b harflerinin bulun-

duğu basamakların basamak değerleri toplamı 

8006000 olduğuna göre a ve b yerine yazılabi-

lecek rakamlar toplamı kaçtır?

c) 862842804 sayısında 8 rakamının bulunduğu 

basamakların basamak değeri toplamı kaçtır?

30000 90 7

200 5000 400000

70000000 600000 500

2 6000 200000

100000000 800000000 40000

Basamak değeri Basamak adı

700000

100

4

900000000

5000

4000000
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M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların 
basamak değerlerini belirtir.

1. ünite

Doğal Sayılar

Alıştırma Sayfası

10)

11)

12)

Aşağıdaki tabloda verilen sayının okunuşunu yazınız.

Aşağıdaki tabloda okunuşu verilen sayının basamaklarında bulunan rakamları yazınız.

Aşağıdaki abaküs dokuz basamaklı bir sayının basamaklarını ifade etmektedir. Buna göre abaküste ifade 
edilen sayıyı ve okunuşunu yazınız.

Milyonlar Bölüğü Binler Bölüğü Birler Bölüğü

Yüz 
milyonlar 
basamağı

On mil-
yonlar 

basamağı

Milyonlar 
basamağı

Yüz 
binler ba-

samağı

On binler 
basamağı

Binler 
basamağı

Yüzler 
basamağı

Onlar ba-
samağı

Birler ba-
samağı

Sayı 8 5 0 2 6 3 8 0 7

Sayının 
okunuşu

Milyonlar Bölüğü Binler Bölüğü Birler Bölüğü

Yüz 
milyonlar 
basamağı

On mil-
yonlar 

basamağı

Milyonlar 
basamağı

Yüz 
binler ba-

samağı

On binler 
basamağı

Binler 
basamağı

Yüzler 
basamağı

Onlar ba-
samağı

Birler ba-
samağı

Sayı 

Sayının 
okunuşu Üç yüz iki milyon on sekiz bin dört


