
işleminin sonucunu bulunuz.2 3 85 2 1+ +

 954 209 792 doğal sayısında 9 rakamının 
basamak değerleri toplamını bulunuz. 

AAA AAA AAA  dokuz basamaklı doğal sayısının 
sayı değerleri toplamı 81 dir.Bu sayının basamak 
değerleri toplamı kaçtır?

A = 23 457 099
B= 23  547 099
C= 23 747 099
D= 23 657 099
Yukarıda verilen dört doğal sayıyı büyükten 
küçüğe doğru sıralayınız.

A > 35 890 113 karşılaştırılmasına göre A doğal 
sayısının en küçük değerinin sayı değerleri 
toplamı kaçtır?

“199 456 230 + 234 908 287 + 90 118 ”
Yukarıda verilen toplama işleminin sonucunu 
bulunuz.

89 456 105 < A karşılaştırılmasına göre A yerine 
yazılabilecek en küçük tek doğal sayıyı bulunuz.

9A1 357 B46 < 951 357 446
Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre A ve B 
yerine yazılabilecek rakamların en büyük değerl-
erinin toplamını bulunuz.

İlk  Adımı: 57
Kural: Bir önceki sayının 12 eksiği.
Yukarıda verilen bilgilere göre bu sayı 
örüntüsünün 8.adımındaki sayıyı bulunuz.

Bir sayı örüntüsünün ;
10. terimi : 90
11.terimi: 103
12.terimi: 116 dır.
Buna göre, bu örüntünün 7. terimi 15.teriminden 
kaç eksiktir?
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Bir okulda 6.sınıf öğrencilerinin sayısı 156 
dir.Yedinci sınıf öğrencilerinin sayısı altıncı sınıf 
öğrencilerinin sayısından 36 eksik,sekizinci sınıfı 
öğrencilerinin sayısından da 16 fazladır.Buna 
göre,bu okuldaki toplam öğrenci sayısını 
bulunuz.

Mehmet, hergün bir önceki günden 55 tane daha 
fazla soru çözmektedir. Mehmet başlangıçta 250 
tane soru çözdüğüne göre,10. gün kaç soru 
çözmüştür?

A + 118 = 357
47 + A = B
A + B + C = 790  
Yukarıda verilen işlemlere göre C yerine yazılabi-
lecek doğal sayıyı bulunuz.

A - 453 654 = 701 459
834 561 + B = 1 345 983
Yukarıda verilen işlemlere göre A + B işleminin 
sonucunu bulunuz.

Ayşe Hanım ‘ın maaşı 4 567 109 TL dir. Ayşe 
Hanım faturaları için 765 330 TL, kira için 1 500 
000 TL, mutfak masra�ları için de 984 000 TL 
ayırıyor.Buna göre Ayşe Hanım tüm masra�larını 
ayırdıktan sonra geriye kaç TL si kalır?

9, 6, 5, 3, 1, 0 rakamları ile yazılabilecek rakam-
ları farklı en küçük beş basamaklı doğal sayıdan 
,aynı rakamlar kullanılarak oluşturulan rakamları 
farklı en büyük dört basamaklı sayının farkını 
bulunuz.

Ali’nin evi ile okulu arasındaki mesafe 7832 
m.dir. Ali okula gitmek için evden çıkmış ve 1265 
m. yol aldıktan sonra evde ödevini unuttuğunu 
farkedip eve geri dönmüştür.752m. yol aldıktan 
sonra çantasını kontrol edince ödevinin çantasın-
da olduğunu görmüştür.Buna göre Ali ‘nin son 
bulunduğu yer ile okulu arasındaki mesafe kaç 
metredir?

Toplamları 32 567 322 olan üç doğal sayıdan 
ikisi 3 999 712 ve 26 456 890 dır. Buna göre bu 
sayılardan üçüncüsü kaçtır?

Koltuk takımı :  2 567 558TL
Yatak odası takımı : 3 546 591 TL
Beyaz eşyalar : 15 890 500 TL
Yeni evlenen bir çiftin yukarıda �iyatlar verilen 
ürünlerin tamamını satın aldığında ödeyeceği 
toplam para ile ödeyeceği tahmini para arasında-
ki farkı bulunuz

    5 456 sayısının en yakın binliğe yuvarlanmış 
hali A,  456 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlan-
mış şekli ise B dir. Buna göre A + B işleminin 
sonucu kaçtır?
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