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Test-01Yayın-01
    DOĞAL SAYILAR

                Doğal sayıların yazılış ve okunuşları 
                                     

5. Sınıf
Matematik

2018-2019

A) Dokuz b�n dokuz yüz dokuz                              
B) Dokuz b�n doksan dokuz
C) Dokuz b�n dokuz yüz doksan dokuz                             
B) Dokuz b�n dokuz yüz doksan 

A) B�rler bölüğü            B) B�nler bölüğü                            
C) M�lyonlar bölüğü      D) M�lyarlar bölüğü
 

Türk�yede satılan en pahalı telefonun f�yatı 9 999 l�radır.
Bu telefonun f�yatına karşılık gelen sayının okunuşu
ned�r?

“Her Sınıfın B�r Yet�m Kardeş� Var - İy�l�kte Yarışan Sınıflar”  
projes�yle b�rl�kte 2017- 2018 eğ�t�m öğret�m dönem� �t�ba-  
r� �le 8 b�n 39 okulda 1 m�lyondan fazla �y�l�ksever öğrenc� 
Türk�ye ve dünya genel�nde 20 b�n yet�m çocuğun bakımı- 
nı üstlend�.
Yukarıdak� met�nde hang� sayıdan bahsed�lmem�şt�r?

A) Dört yüz on beş b�n üç yüz ell� yed�.
B) Dört yüz on beş b�n beş yüz otuz yed�.
C) Üç yüz ell� yed� b�n dört yüz on beş.                             
D) Üç yüz ell� yed� b�n dört yüz beş. 

A) Dokuz yüz seksen yed� b�n altı yüz ell�.
B) Dokuz yüz doksan dokuz b�n dokuz yüz doksan dokuz.
C) Dokuz yüz doksan dokuz b�n dokuz yüz doksan.                              
D) Dokuz yüz seksen yed� b�n altı yüz ell� dört

A) Dokuz yüz doksan dokuz b�n dokuz yüz doksan dokuz. 
B) Dokuz yüz doksan dokuz b�n dokuz yüz dokuz.
C) Dokuz yüz dokuz b�n dokuz yüz doksan dokuz.                             
D) Dokuz yüz doksan dokuz b�n yüz doksan dokuz. 

A) İk� b�n on yed�
B) İk� b�n on sek�z
C) Y�rm� b�n                             
D) Sek�z b�n yüz otuz dokuz 

458 363 201 sayısının bölükler�n�n yerler� değ�şt�r�lerek yen�
yen� sayılar elde ed�lecekt�r.  
 
 
Buna göre bu sayılardan b�r� aşağıdak�lerden hang�s�
olamaz?

İk� bölükten oluşan en büyük doğal sayının
okunuşu ned�r?

Üç bölükten oluşan b�r doğal sayıda en büyük bölük m�l- 
yonlar bölüğü, dört bölükten oluşan b�r doğal sayıda en 
büyük bölük m�lyarlar bölüğüdür.
Buna göre dört bölükten oluşan b�r doğal sayı okunur-
ken hang� bölük okunmaz?  

A) Altı m�lyon üç yüz y�rm� dört b�n dört yüz kırk                              
B) İk� m�lyon üç yüz kırk altı b�n dört yüz dört
C) Üç m�lyon altı yüz y�rm� dört b�n dört yüz kırk                             
B) Dört m�lyon üç yüz y�rm� dört b�n dört yüz kırk

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı İlet�ş�m Merkez� ‘444 0 632’ danış-
ma hattı öğretmen odaklı h�zmet verecek.
Buna göre �let�ş�m merkez numarasının rakamlarının
heps�n� kullanarak yazılacak sayılardan b�r� aşağıda-
k�lerden hang�s� olamaz?

Rakamları farklı altı basamaklı en büyük doğal sayının 
okunuşu ned�r?

415 357  sayısının bölükler�n�n yer değ�şt�r�lmes� �le 
oluşan yen� sayının okunuşu ned�r?

“Ell� �k� m�lyon ell� �k�” şekl�nde okunan sayı
rakamla yazarken kaç sıfır kullanılır?

2017 ver�ler�ne göre İstanbul'un nüfusu toplam on dört 
m�lyon yüz on �k� b�n kırk sek�zd�r.
 

A) 14 112 048               B) 14 112 408
C) 14 102 048               D) 14 112 480                             
 

A) 2                               B) 3
C) 4                               D) 5                            
 

İstanbul’un nüfusuna karşılık gelen sayının rakamla 
yazılışı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) 458 201 363             B) 201 363 458
C) 363 458  201            D) 102 458 363                            

4 324 440
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Marmaray �le Temmuz 2017’de günlük ortalama 156 345 
yolcu taşınmıştır.

 Günlük taşınan yolcu sayısına karşılık gelen doğal 
sayının okunuşu ned�r?
A) Yüz ell� b�n altı yüz kırk beş
B) Yüz ell� altı b�n yüz kırk beş
C) Yüz ell� altı b�n üç yüz kırk beş                             
D) Yüz ell� altı b�n üç yüz beş 

Den�z üzer�ne kurulan �lk haval�manı olan Ordu-G�resun 
Haval�manı'nda açıldığı günden ber� 1 m�lyon 221 b�n 695 
yolcu uçuş yaptı.
Uçuş yapan yolcu sayısına karşılık gelen sayının 
okunuşu ned�r?
A) B�r m�lyon �k� yüz y�rm� b�n altı yüz ell� dokuz.  
B) B�r m�lyon �k� yüz y�rm� b�r b�n altı yüz doksan beş
C) B�r m�lyon �k� yüz y�rm� b�r b�n altı yüz doksan                              
D) B�r m�lyon �k� yüz y�rm� b�n altı yüz doksan beş 

A) On �k� b�n dört yüz altmış
B) On b�n �k� yüz altmış sek�z
C) On b�n �k� yüz kırk altı                             
D) On b�n �k� yüz kırk sek�z 

A)  42 000                     B) 420 000
C) 4 200 000                 D) 42 000 000                            

Ç�ft rakamların b�rer kez kullanılmasıyla oluşturulan 
beş basamaklı en küçük doğal sayının okunuşu aşa-
ğıdak�lerden hang�s�d�r?

“Kırk �k� m�lyon” şekl�nde okunan sayının
rakamla yazılışı ned�r?

“Beş yüz üç b�n kırk sek�z ” şekl�nde okunan sayının 
rakamla yazılışı ned�r?

“İk� m�lyon beş yüz üç b�n y�rm� sek�z ” şekl�nde 
okunan sayı kaç bölükten oluşur?

“Otuz �k� b�n yüz kırk üç” şekl�nde okunan sayının 
onlar basamağındak� rakam kaçtır?

“Seksen dokuz m�lyon yüz on altı b�n yetm�ş beş ” 
şekl�nde okunan sayının b�nler bölüğündek� rakamla-
rın toplamı kaçtır?

“İk� yüz ell� b�n beş yüz  y�rm� sek�z ” şekl�nde 
okunan sayının rakamlarından kaçı ç�ft
sayıdır?

“Yetm�ş üç b�n yetm�ş ” şekl�nde okunan sayının 
rakamlarından kaçı sıfır değ�ld�r?

A) 2                               B) 3
C) 4                               D) 5                            
 

A) 530 048                    B) 5 300 048
C) 53 000 048               D) 503 000 048                            

A) 2                               B) 3
C) 4                               D) 5                            

A) 8                               B) 12
C) 15                              D) 17                            

A) 1                               B) 2
C) 3                               D) 4                            

A) 2                               B) 3
C) 4                               D) 5                            


