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1. ÜNİTE: SAYILAR VE İŞLEMLER

İLKOKUL

MATEMATİK 4
YARDIMCI KAYNAK KİTAP 

1.1. Doğal Sayılar
M.4.1.1.1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 
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4, 5 ve 6 BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR 
999 Üç basamaklı bir sayıdır ve “dokuzyüz doksan dokuz” diye 
okunur. Peki bir tane daha dokuz eklersek yani, 9999 kaç basa-

maklı bir sayı olur ve nasıl okunur?

  BİLELİM
  İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve askerleri Peygamber Efendi-

mizce övülmüştür. 
“Konstantaniye (İstanbul) fethedilecektir. Onu fethedecek olan kumandan ne güzel ku-

mandan ve onun ordusu ne güzel ordudur.” demiştir. 
Fatih Sultan Mehmet ve askerleri İstanbul’u 1453 “bin dört yüz elli üç” yılında fethetmiş-

tir. 1453 kaç basamaklı bir sayıdır?

Üç basamaklı bir sayıda 3, dört basamaklı bir sayıda 4, beş basamaklı bir sayıda 5 ve 
altı basamaklı bir sayıda 6 adet rakam bulunur.

Örnek 1:
333  üç basamaklı bir sayıdır, üçyüz otuz üç diye okunur,
4444 dört basamaklı bir sayıdır, dörtbin dörtyüz kırk dört diye okunur,
55555 beş basamaklı bir sayıdır, ellibeş bin beşyüz elli beş diye okunur,
666666 altı basamaklı bir sayıdır, altıyüz altmış altıbin altıyüz altmış altı diye okunur.

Örnek 2:
123  yüz yirmi üç,
1234 bin ikiyüz otuz dört,
12 345 oniki bin üçyüz kırk beş,
123 456 yüz yirmiüç bin dörtyüz elli altı diye okunur.
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Örnek 3:
Şimdi arkadaşımızın en başta sorduğu soruya bakalım;
999  üç basamaklı, dokuzyüz doksan dokuz,
9 999 dört basamaklı, dokuzbin dokuzyüz doksan dokuz,
99 999 beş basamaklı, doksan dokuzbin dokuzyüz doksan dokuz,
999 999 altı basamaklı, dokuzyüz doksan dokuzbin dokuzyüz doksan dokuz, diye 

okunur. 

Örnek 4:
2. örnekteki sayıları tersten yazarak okuyalım;
321  üçyüz yürmi bir,
4 321 dörtbin üçyüz yirmi bir,
54 321 elli dörtbin üçyüz yirmi bir,
654 321 altıyüz elli dörtbin üçyüz yirmi bir, eder.

Yandaki sayıyı ve basamakları inceleyiniz.
Nasıl okunduğunu bulunuz.

457 896 sayısı altı basanaklı bir sayıdır. 
4, 5, 7, 8, 9 ve 6 rakamlarından oluşturulmuştur.
“Dörtyüz elli yedi bin sekiz yüz doksan altı”
diye okunur. 

  İNCELEYELİM

Alıştırma 1:
Ahmet 2019 yılının Eylül ayında 4. sınıfa başlamıştır. Ahmetin doğum yılı “iki bin dokuz” 

olarak okunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 2019 ile birlikte Ahmet’in yaşını gösteren 
sayıdır?

 A) 2019 - 209   B) 2019 - 2009  C) 2019 - 20009 
 

Alıştırma 2:
Aşağıdaki sayı aynı zamanda yılı göstermektedir. Bu sayının yanına okunuşunu yazı-

nız. Bu yılın 29 Ekim günü Türkiye’de gerçekleşen en önemli olayın ne olduğunu araştı-
rınız.

1923 :......................................................................................................................

   YAPARAK ÖĞRENELİM
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Alıştırma 3:
İsmail yeni Kur’an öğrenmiştir. Diyanet İşleri Baş-

kanlığına ait bir Kur’an-ı Kerim ve Türkçe açıklamasını 
baştan sona kadar okumuştur. Böylece Allah’ın bizden 
neler yapmamızı istediğini öğrenmişti. İsmail’in anne 
ve babası bir ödül almaya karar verdirler. İsmail’in en 
çok istediği kırmızı renkli bir bisikllet aldılar. Bisiklet’n 
üzerindeki etiketi inceleyiniz. Kaç lira olduğunu ve nasıl 
okunduğunu bulunuz. Aşağıda boş bırakılan cümleleri 
tamamlayınız.

1254 
TL

Bisiklet’n fiyatı 1254 TL’dir. 1254 sayısı ......... basamaklı bir sayıdır. Sayıyı oluşturan 
rakamlar 1, 2, 5 ve 4’dür. “Bin ikiyüz ............. dört” diye okunur.

Alıştırma 4:
Devlet Tiyatrolarında geçen sezon Çanakka-

le Destanını anlatan bir tiyatro oyunu sergilen-
miştir. Tiyatroyu sezon boyunca toplam 78 325 
kişi izlemiştir.  78 325 sayısı beş basamaklı bir 
sayıdır. Bu sayının okunuşu aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Yetmiş sekizbin üçyüz yirmi beş
B) Yetmiş sekizbin beşyüz yirmi üç
C) Yetmiş sekizbin ikiyüz otuz beş

Alıştırma 5:
Emine’nin babası bisiklet turuyla gezmeyi çok 

sever. Şimdi yollarda Isparta iline gelmiş. İl giri-
şindeki tabela önünde poz veriyor. Tabelayı in-
celeyiniz. Tabelada il nüfusu ve rakım yani ilin 
deniz seviyesinden yüksekliği görünüyor. Bu iki 
sayı arasında ne gibi bir fark vardır? Bu sayılar 
kaç basamaklıdır? Okunuşlarını aşağıya yazabi-
lir misiniz?

185 000 : ....................................................
1035 : ....................................................

Emine’nin babası Isparta il merke-
zini gezdikten sonra Eğridir Gölüne ve 
Barla’ya uğramayı düşünüyor.

Alıştırma 6:
Aşağıda okunuşları verilen 6 basamaklı sayıları karşılarına yazınız.
 “İkiyüz altmış bir bin altıyüz on üç” : .................................
 “Yüz yirmi üç bin dörtyüz elli altı”  : .................................
 “Altıyüz elli dörtbin üçyüz yirmi bir” : .................................
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Alıştırma 7:
Aşağıdaki taban bloklarını inceleyiniz. Daha sonra verilen taban bloklarına göre soru-

ları cevaplayınız.

Binlik Yüzlük Onluk Birlik

Aşağıda verilen sayıları bularak yanına okunuşu ile birlikte yazınız. Kaç basamaklı ol-
duğunu da belirtiniz.

: ...............

: ..........................
.................................
.................................

: ...............

: ...........................................

.............................................

.............................................
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  ÇÖZELİM

(...) 4551
(...) 45512
(...) 67543
(...) 5678
(...) 567 890

1. Aşağıda verilenlerden 4 basamaklı olan sayıların yanına tik işareti  
koyunuz. 

(...) 123 456
(...) 5674
(...) 9876
(...) 908765
(...) 3421

(...) 54321
(...) 9878
(...) 675 439
(...) 3333
(...) 32323

2. Aşağıda verilenlerden 5 basamaklı olan sayıların bulunduğu kutularu boyayınız.

56748
5432

876234

13246

2121 43567

3. Aşağıda verilen 6 basamaklı sayılar ile okunuşlarını eşleştiriniz.

158 324

323 323

422 175

Yüz elli sekiz bin üç yüz yirmi dört

Üç yüz yirmi üç bin üç yüz yirmi üç 

Dört yüz yirmi iki bin yüz yetmiş beş 

4. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını, okunuşları verilen diğer sayıların da 
kendisini yazınız.

a) 1515  : ..........................................................................................................
b) 35 723  : ..........................................................................................................
c) 865 142  : ..........................................................................................................
d) Dokuz yüz elli üç bin yüz yirmi sekiz : ...............................................................
e) Elli sekiz bin yüz yetmiş dört   : ...............................................................
f) Bin dokuz yüz yirmi    : ...............................................................
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BUNLARI DA BİLELİM
“Niçin matematik öğreniyoruz?” diye aklımıza 

bir soru gelebilir. 
Kur’an-ı Kerim’de; “Allah her şey için bir ölçü 

koymuştur” (Talâk:3) demektedir.
Ayrıca; 
“Ölçüleri biz koyduk; ne de güzel ölçmüşüz-

dür!” (Mürselât:23)
“Ölçü ve tartıyı adaletle yapın” (En’âm:152),
“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru 

terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu 
daha güzeldir” (İsrâ:35) şeklinde buyurmaktadır. 

Matematik hayatımızın her alanını kaplamak-
tadır. Ölçüp biçmeden, hesap kitap yapmadan 
hiçbirşey yapamayız.

Etrafımızdaki bütün varlıkları incelediğimizde 
ölçülü, hesaplı bir şekilde yapıldığı, yaratıldığı gö-
rülmektedir. Fakat bu ölçüler fatklı farklıdır. 

Ağırlıkları ölçmek için kilogram, uzunlukları 
ölçmek için metre, sıvıları ölçmek için litre, adet-
leri belirlemek için rakamları ve sayıları kullanırız. 

Bunlardan başka çok değişik ölçme şekilleri 
vardır.
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