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1. Ünite test -1 

Doğal Sayıların okunuşu 
ve basamak adları

Dokuz basamaklı bir sayı oluşturmak için aşağıdaki 
bilgiler veriliyor.
     • Birler bölüğü iki basamaklı sayıların adedidir.
     • Binler bölüğü üç basamaklı sayıların adedidir.
     • Milyonlar bölüğünde bulunan rakamlar birbi-
rinden farklı ve rakamların toplamı 20’dir.

Buna göre oluşturulan dokuz basamaklı sayı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

Elinde 9 top bulunan Aslı tüm topları abaküs çu-
buklarına yerleştiriyor.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi 
sayı Aslı’nın topları yerleştirerek oluşturabileceği 
bir sayı olamaz?

Yukarıdaki abaküste her çubukta en az bir top bu-
lunması şartıyla toplar yer değiştiriliyor.
 
Buna göre oluşturulabilecek en büyük sayı aşağı-
dakilerden hangisidir?

     I. Onlar basamağı birler basamağının iki katı 
olan dört adet iki basamaklı doğal sayı vardır.
     II. Binler bölüğü birler bölüğünün iki katı olan 
beş yüz adet doğal sayı yazılabilir.
     III. Rakamları birbirinden farklı seksen adet iki 
basamaklı doğal sayı vardır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangile-
ri doğrudur?

1) 4)

5)

2)

3)

983 899 089

900 000 000

982 111 111

Yalnız I

III < I < II

983 900 090 

123 300 000

971 111 111

Yalnız II

III < II < I

875 899 089

2341

962 111 111 

I ve II

II < III < I

749 990 090

810

951 111 111

I, II ve III

II < I < II

A) 

A) 

A) 

A) 

A) 

B) 

B) 

B) 

B) 

B) 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

D) 

D) 

D) 

D) 

D) 

I. Dört yüz seksen milyon otuz bin üç
II. Dört milyon beş yüz on sekiz bin dokuz yüz elli
III. Seksen iki milyon yüz elli iki bin yüz beş

Yukarıda okunuşları verilen sayıların basamak sa-
yıları küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi se-
çenekte doğru verilmiştir.
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1. Ünite test -1 

Doğal Sayıların okunuşu 
ve basamak adları

Aşağıda okunuşları verilen sayılardan hangisinin 
rakamlarının toplamı en fazladır?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Yukarıdaki abaküse kırmızı veya mavi toplar  yer-
leştirilecektir.
• Bir kırmızı topun değeri dört mavi topun değeri-
ne eşittir. 
• Abaküsteki bir çubuğa en fazla dokuz mavi top 
yerleşebilmektedir.
• Her çubukta en az bir top bulunması zorunludur.

Buna göre elinde 7 tane kırmızı top 10 tane mavi 
top bulunan Serhan’ın oluşturabileceği en büyük 
sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

6) 9)

10)

7)

İki yüz iki milyon iki yüz yirmi iki bin yirmi iki
Dokuz basamaklı bir sayının her hangi bir 
bölüğünde üç tane sıfır bulunabilir.

Bir doğal sayının binler basamağındaki rakam 
bir artırılırsa sayını değeri 1000 artar.

888 422 222

İki yüz iki milyon iki yüz iki bin yirmi iki
Bir sayının sayı değerlerinin toplamı o sayının 
kendisini verir.

Bir sayının milyonlar basamağındaki rakam iki 
artırılır, yüzbinler basamağındaki rakam beş 
azaltılırsa sayının değeri 500000 artar.

888 911 111

İki yüz yirmi iki milyon yirmi iki bin iki yüz 
yirmi iki

Rakamları farklı en küçük dokuz basamaklı 
sayının rakamları toplamı 45’tir. 

Yüzler basamağındaki rakam üç azaltılırsa sayı-
nın değeri 300 azalır.

999 611 111 

İki yüz yirmi iki milyon yirmi iki bin iki yüz iki 385 258 527 sayısınıdaki 5 rakamının bulun-
duğu basamakların basamak değerleri topla-
mı 5050500’dır.

Bir sayının değeri 20000 artığında on binler ba-
samağındaki rakam iki artmıştır.

999 821 111

A) 
A) 

A) 

A) 

B) 
B) 

B) 

B) 

C) C) 

C) 

C) 

D) D) 

D) 

D) 

Aşağıdaki sayılardan hangisinin basamak değer-
leri toplamı diğerlerinden fazladır?

8)

Doksan dokuz milyon dokuz yüz dokuz bin 
dokuz yüz
Yüz on milyon yüz bir bin on bir

Sekiz milyon sekiz yüz seksen sekiz bin sekiz 
yüz sekiz
Dört yüz dört milyon dört yüz dört bin

A) 

B) 

C) 

D) 

Kırmızı

Mavi


