
DOĞAL SAYILAR 

1-Aşağıda abaküste resimleştirilerek çözümlenmiş sayıları yazınız ve okuyunuz. 

 

 

 

 

  ………………………         ………………………           ……………………       ……………………… 

2- *Aşağıdaki sayıların sayı değerleri toplamını ve basamak değerlerini gösteriniz 

   6 8 9                Basamak değeri                    7  0  4                       Basamak  değeri 

                         …9 x 1 = 9…                                                            ………………………                                                                                                  

.                         ..8 x 10 = 80                                                             ………………………                                                                                                                                                        

.                         .6 x 100 = 600                                                          ………………………. 

 Sayı değeri toplamı = 6 + 8 + 9 = 23              Sayı değeri toplamı =……………………………………    

 

  1  5  3               Basamak değeri                    9  1   0                      Basamak  değeri 

                         …………………………                                        ………………………....………                                                                                                        

.                         ………………………..                                        …………………………………                                                                                                                                    

.                         ……………………………..                                    …………………..........…….. 

 Sayı değeri toplamı =………………………         Sayı değeri toplamı =………………………………   

Sayının okunuşu……………………………         Sayının okunuşu…………………………………… 

 

   7 8  4               Basamak değeri                    2  4   8                      Basamak  değeri 

                         …………………………                                        ………………………………                         

.                         ………………………..                                         …………………………………                                                                                                         

.                         ……………………………..                                   ……………...........………….. 

  Sayı değeri toplamı =…………………………     Sayı değeri toplamı =………………………………   

Sayının okunuşu………………………………       Sayının okunuşu………………………………   

        

    6 2  1               Basamak değeri                    7  1   9                      Basamak  değeri 

                         …………………………                                           ………………………………                                                                                                                          

.                         ………………………..                                           …………………………………                                                                                                                                                         

.                         ……………………………..                                     ……………………….. 

  Sayı değeri toplamı =…………………………      Sayı değeri toplamı =………………………………     

Sayının okunuşu………………………………      Sayının okunuşu…………………………………… 

 

……………………………

….. 
……………………………

…….. 

……………………………

……… 

…………………………..…

……… 



      2. Doğal sayıların yüzlük,  onluk ve birliklerini örnekteki gibi yapınız.  

SAYI YÜZLÜK ONLUK BİRLİK  SAYI YÜZLÜK ONLUK BİRLİK 

215 2 1 5 960    

626    771    

430    388    

744    592    

 

4- “  7 , 0 , 4 “ sayılarını   her  defasında 1  kez  kullanarak 3  basamaklı  doğal sayıları  yazınız.                                                                           

……………………………………………………………………………………………………… 

5- Aşağıdaki sayıları bulunuz. ( basamak değerleri karışık verilmiştir )            

 

 

 

*Aşağıda verilen sayıların yüzler basamağı ile birler basamağındaki rakamların yeri değişirse 

yeni oluşan sayı kaç olur yazınız.                                                                                                                    

sayı        yeni sayı         sayı    yeni sayı          sayı       yeni sayı          sayı      yeni sayı   

682   =    286                106  = …………..        584  =  ……………     498   =  ……………  

 561  =  ………….         208  = …………….    773  = ………………  139   = ……………..                                                        

Aşağıdaki sayıların yüzler basamağı ile onlar basamağını yer değiştirip yeni sayıları yazınız.   

483 =   843            710 = ………….           413  = …………….          882=   ………………  

675  =……….       294 = ………….           157 = ………………        749 =………………. 

457 =…………     912 =…………             186 =…………                 583 =…………  

Sayı değeri  
6 2 7 

Basamak 

değeri 6 200 70 

 Sayı  …………  

Sayı değeri  3 9 
 

0 
 

Basamak 

değeri  
30 900 

 

0 

 

Sayı 
 …………. 

Sayı değeri  
1 7 4 

Basamak 

değeri 
100 7 40 

 Sayı  …………  

Sayı değeri  7 4 
 

2 
 

Basamak 

değeri  
700 40 

 

2 

 

Sayı 
 …………. 

Sayı değeri  5 6 8 

Basamak 

değeri 
50 6 800 

 Sayı  
…………  

Sayı değeri  0 4 
 

9 
 

Basamak 

değeri  
0 400 

 

90 

 

Sayı 
 …………. 



 
                                      BASİT,TÜREMİŞ VE BİLEŞİK KELİMELER 

 

 

 

  Sözlük                     -lük eki almış.                 Anlamı değişmiş.                   Türemiş kelime 

( Söz-lük) 

 

 Dalı                   …………………              …………………………           …………………………… 

( Dal-ı) 

 

Ödevler                    …………………              …………………………           …………………………… 

(………………..) 

 

Kitapçı                       …………………              …………………………           …………………………… 

(………………..) 

 

Okuldan                    …………………              …………………………           …………………………… 

(………………..) 

 

Tuzsuz                      …………………              …………………………           …………………………… 

(………………) 

 

Evden                      …………………              …………………………           ……………………………… 

(……………..) 

 

Köyler                     …………………              …………………………           …………………………… 

(………….….) 

 

Kızlar                       …………………              …………………………           …………………………… 

(……………..) 

 

Ağacı                       …………………              …………………………           …………………………… 

(………….….) 

 

Sevgi                         …………………              …………………………           …………………………… 

(……………..) 
                                                                                                                

Aşağıdaki tümcelerde geçen birleşik sözcükleri bulup yazınız. 

A. Her gün Bakırköy’e gidip geliyordu.           …………………..… 

B. Akşehir şirin bir ilçemizdir.                         ………………….….. 

C. Her yere gecekondu yapıyorlar.                  ……………………... 

D. Ayşegül teyze ortalığı temizliyor.                ……………………… 

E. Bu yıl Anıtkabir’i  ziyaret edelim.               ……………………… 

F. Her kuş akbabadan korkarmış.                  ……………………… 

G. Her lokantada karnıyarık bulunmaz.         ………...........……… 

H. Bu gidişle Zeytinburnu küme düşecek.      …….......…………… 

İ. Bu ayakkabı ayağımı sıkıyor.                     ………....…………… 

J. Bu  yaz  Pamukkale’ye gidelim.                 …………..………….. 

 

Aşağıdaki kelimelerin aldığı ekleri yazınız. Kelime basit kelime mi, türemiş kelime mi? Anlamı 

değişmiş mi, değişmemiş mi? 



 

                                     BASİT,TÜREMİŞ VE BİLEŞİK KELİMELER 

KELİMELER  BASİT KELİME  
TÜREMİŞ 

KELİME  

BİRLEŞİK 

KELİME  

askılık  türemiş  

su    

Galatasaray    

kule    

elmalar    

Fenerbahçe    

masa    

sevgi    

kitapçı    

ağaç    

kalemlik    

evde    

bilgisayar    

perdeci    

lale    

arabayı    

Beşiktaş    

aslanağzı    

denizin    

balık    

saygısız    

kaleci    

kağıtlar    

armutlu    

hanımeli    

 

 



                           

DUYU ORGANLARIMIZ 

 

 

 



 

 


