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DOĞAL SAYILAR SÜREÇ DEĞERLENDİRME 
 
1. Aşağıda taban bloklarıyla modellenen sayıyı ve okunuşunu yazınız. 

 
……………. 

………………………………………………………………………… 
 
 

   

2. Yandaki abaküste modellenen sayıyı ve okunuşunu 
yazınız. ………………           ……………………………………………. 

 
 
 3. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. 
 

Basamak Adı    
Doğal Sayı 907 
Sayı Değeri    

Basamak Değeri    
 
 

4. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. 
Romen Rakamı Rakam İle Rakam İle Romen Rakamı 

III ………… 2 ………… 
V ………… 9 ………… 
VII ………… 6 ………… 
IV ………… 10 ………… 

 
5. Aşağıdaki doğal sayıyı sayı ve basamak değerlerini yazarak 

çözümleyiniz. 

 
6. Aşağıdaki tabloda birlik, onluk ve yüzlük sayıları verilen sayıyı 

altta boş bırakılan yere yazınız. 
Onlar Basamağı 8 
Birler Basamağı 5 
Yüzler Basamağı 9 

……………. 
 
7. Aşağıda okunuşu verilen sayıları yazınız. 

a) Yedi yüz yirmi      ………………….. 
b) Beş yüz yedi        ………………….. 
c) Sekiz yüz on yedi  ………………….. 

 d) Dört yüz            ………………….. 
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8. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. 
a) 708 = ………………………………………………………… 
b) 259 = ………………………………………………………… 
c) 961  = ………………………………………………………… 
d) 637 = ………………………………………………………… 

9. Aşağıdaki doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayıp 
sembolle gösteriniz. 

845, 468, 654 
…………………………………………………. 

10. Aşağıdaki doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayarak 
sembolle gösteriniz. 

678, 867, 768 
…………………………………………… 

11. Aşağıdaki doğal sayı dizelerinde boş bırakılan yerlere <, >, = 
işaretlerinden uygun olanları yazınız. 

465 …… 564 …… 654 …… 654 
12. Üç basamaklı en büyük ve en küçük sayıyı aşağıdaki tabloya 

yazınız. 
Büyük  Küçük 
………. ………… 

13.  Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük ve en küçük 
doğal sayıları aşağıdaki tablolara yazınız. 

Büyük  Küçük 
………. ………… 

14.   1, 9 ve 0 rakamlarına kullanarak yazılabilecek en büyük ve en 
küçük doğal sayıyı aşağıdaki tabloya yazınız. 

Büyük  Küçük 
………. ………… 

 
15. 8, 5 ve 3 rakamlarına kullanarak yazılabilecek en büyük ve en 

küçük doğal sayıyı aşağıdaki tabloya yazınız. 
Büyük  Küçük 
………. ………… 

16. 857 sayısında, 7 rakamının sayı ve basamak değerlerinin toplamı 
kaçtır? 

 
17. 594 sayısının, onlar basamağındaki rakamın sayı ve basamak 

değerlerinin toplamı kaçtır? 

 
ı18. 588 sayısında, 8 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçt r? 

 
19.   324 sayısında 2 rakamının basamak değeri, 4 rakamının 

basamak değerinden kaç fazladır? 

 
20. 236 sayısında, 3 rakamının basamak değeri, 6 rakamını

basamak değerinden kaç fazladır? 
n 

 
 


