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DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU VE YAZILIŞIDOĞAL SAYILAR •

1  

Yukarıda taban bloklarıyla verilen 
sayıyı ve okunuşunu yazınız.

2  

Yukarıda okunuşu verilen sayıyı  
rakamla yazınız.

3  

Okunuşu verilen sayıdan bir sonra 
gelen sayı kaçtır?

4  5 basamaklı en küçük doğal sayı 
kaçtır?

5  6 basamaklı en büyük doğal sayı 
kaçtır?

6  

Yukarıda verilen rakamları birer 
kez kullanarak oluşturabilecek;

a  En büyük dört basamaklı sayı kaçtır?

b  En küçük dört basamaklı sayı kaçtır?

7  

Rakamlarını birer kez kullanarak 
oluşturulabilecek beş basamaklı en bü-
yük sayının okunuşunu yazınız.

Dört yüz iki bin üç yüz

Otuz sekiz bin üç yüz elli bir

4 2 1 3

3 7 0 5 9ÖRNEKTİR
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1  Binler bölüğü 58, birler bölüğü 
347 olan sayı kaçtır?

2  

Yukarıdaki sayıda 7 rakamlarının 
basamak değerleri toplamı kaçtır?

3  Birler basamağı = 2

Yüzler basamağı = 5

Binler basamağı = 8

On binler basamağı = 7

Yukarıdaki sayı kaçtır?

4  718 644 sayısının on binler ba-
samağı ile yüzler basamağındaki 
rakamların sayı değerleri toplamı 
kaçtır?

5  4789 sayısının binler basamağı 3 
arttırılıp yüzler basamağı 2 azaltı-
lırsa yeni oluşan sayı kaç olur?

6  

Yukarıda verilen sayının binler ve 
birler bölüklerindeki sayıların sayı de-
ğerleri toplamları birbirine eşittir. Buna 
göre ★ kaç olmalıdır?

675 077

7 802

BÖLÜK – BASAMAK DEĞERİDOĞAL SAYILAR •
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1  909 090 sayısındaki 9 rakamlarının 
basamak değerleri toplamı kaçtır?

2  Beş basamaklı rakamları birbirin-
den farklı en büyük sayının basa-
mak değerleri toplamı kaçtır?

3  64s72 sayısının sayı değerleri 
toplamı 27 olduğuna göre s yeri-
ne hangi sayı gelmelidir?

4  

Yukarıda verilen sayının birler ve 
binler bölüğündeki sayıların toplamı 
kaçtır?

5  98 974  sayısının binler ve onlar 

basamağındaki rakamların basamak 
değerleri toplamı kaçtır?

6  183 987 sayısında basamak değeri 
en büyük olan rakam hangisidir?

7  Altı basamaklı rakamları birbirin-
den farklı en küçük çift sayının sayı 
değerleri toplamı kaçtır?

8  A54 A63 sayısında bulunan ra-
kamların sayı değerleri toplamı 28 
ise A kaçtır?

Yüz yirmi üç bin yüz on dört

BÖLÜK – BASAMAK DEĞERİDOĞAL SAYILAR •
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1  Birler basamağı en küçük tek sayı 
olacak şekilde oluşturulabilecek ra-
kamları birbirinden farklı altı basa-
maklı en büyük sayı kaçtır?

2  547 727 sayısında tekrar eden 
rakamların sayı değerleri toplamı 
kaçtır?

3  
4 9 0 6 1

Rakamları birer kez kullanılarak 
oluşturulabilecek beş basamaklı en kü-
çük çift sayının onlar basamağındaki 
rakamın basamak değeri kaçtır?

4  75 428 sayısının onlar basamağı 2 
arttırılıp binler basamağı 3 azaltı-
lırsa yeni oluşan sayı kaç olur?

5  

Yukarıda verilen rakamların tümü 
ile oluşturulabilecek 5 basamaklı en 
büyük çift sayının binler ve onlar basa-
mağında hangi rakamlar bulunur?

6  

Tahtaya yazılan sayının sayı de-
ğerleri toplamı 26’dır. Buna göre 1■46 
sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?

4 1 2

9 5

8 9 ■ 5

BÖLÜK – BASAMAK DEĞERİDOĞAL SAYILAR •
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1  

Yukarıda verilen sayıyı çözümleyiniz.

2  1 on binlik, 2 binlik, 3 yüzlük ve 4 
onluktan oluşan sayı kaçtır?

3  

Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen 
sayı kaçtır?

4  

Yukarıda verilen rakamları birer 
kez kullanarak oluşturulabilecek beş 
basamaklı en küçük çift sayıyı çözüm-
leyiniz.

5  

Yukarıda abaküsle verilen sayı kaçtır?

6  

Yukarıda birler ve binler bölüğü 
verilen sayıyı çözümleyiniz.

7  

Emre’nin aklından tuttuğu sayı-
nın çözümlenmiş hâli yukarıdaki gibidir. 
Buna göre Emre’nin aklından tuttuğu 
sayı kaçtır?

569 250

(2 x 10 000) + (3 x 1000) +
(5 x 100) + (8 x 1)

9 7 3 2 5

BirlikOnlukYüzlükBinlikOn
Binlik

Yüz
Binlik

Birler Bölüğü = 061

Binler Bölüğü = 10

3 yüz binlik + 8 binlik
2 yüzlük + 6 birlik

Emre

ÇÖZÜMLEMEDOĞAL SAYILAR •
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RİTMİK SAYMADOĞAL SAYILAR •

1  7645’ten başlayarak yüzer ritmik 
sayma yaparken 3. saymada hangi 
sayıyı söyleriz?

2  1256 sayısından başlayarak biner 
ritmik sayma yaparken 4. saymada 
hangi sayı söylenir?

3  

Yukarıdaki sayıdan başlayarak ileri-
ye doğru biner ritmik sayma yapıldığın-
da “A” yerine hangi sayı yazılmalıdır?

4  Elindeki 900 ekmeği her markete 
yüzer tane bırakarak dağıtan fırıncı 
tüm ekmeği bitirdiğinde kaç market 
dolaşmış olur?

5  

Rakamlarını birer kez kullanarak 
oluşturulabilecek dört basamaklı en kü-
çük çift sayıdan başlayarak ileriye doğru 
yüzer ritmik sayıldığında 5. söylenecek 
sayı kaçtır?

6  2750 sayısından başlayarak geriye 
doğru yüzer ritmik sayma yapıldı-
ğında 6. söylenen sayı kaç olur?

4300 A

4 3 2 7

ÖRNEKTİR
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DOĞAL SAYILAR • RİTMİK SAYMA

1  Samet’in bankada 1550 TL’si var-
dır. Samet her ay bankaya 100 TL 
koyarsa 4. ayın sonunda bankada 
kaç TL’si olur?

2  

Yukarıdaki sayıdan başlayarak geri-
ye doğru biner saydığımızda D’nin yeri-
ne yazılacak sayının 254 fazlası kaçtır?

3  Bir fabrikada şekerler yüzer yüzer 
paketleniyor. 8. paket sonrasında 
kaç adet şeker paketlenmiş olur?

4  2039 sayısından başlayarak ileri-
ye biner ritmik sayma yapıldığında 
............. sırada 8039 sayısı söylenir.

Buna göre ............. yerine gelecek 
olan sayı kaçtır?

5  

İlk gösterisini 239 kişiye daha son-
raki gösterileri yüzer kişilik gruplara 
yapan bir tiyatro ekibi toplamda 7 kez 
sahne almıştır. Buna göre 7. gösteri 
sonunda gösteriyi toplam kaç kişi izle-
miştir?

6  

İçinde 405 düğmenin bulundu-
ğu kutuya yüzer yüzer 8 kez düğme 
atılıyor. Bu kutuda toplam kaç düğme 
olmuştur?

8000D

ÖRNEKTİR
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DOĞAL SAYILAR •ONLUĞA VE YÜZLÜĞE YUVARLAMA

1  2995 sayısını önce en yakın onluğa 
daha sonra en yakın yüzlüğe yu-
varlayınız.

2  436
275+

Yukarıda verilen toplama işleminin 
sonucunu en yakın onluğa yuvarlayınız.

3  En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hâli 
4200 olan sayıların en küçüğünün 
100 fazlası kaçtır?

4  
8 4 3 7

Rakamlarını birer kez kullanarak 
oluşturulabilecek 4 basamaklı en büyük 
çift sayıyı en yakın onluğa yuvarlayınız.

5  Rakamları birbirinden farklı 4 ba-
samaklı en büyük çift sayıyı en ya-
kın yüzlüğe yuvarlayınız.

6  En yakın onluğa yuvarlanmış hâli 
880 olan sayıların en büyüğü ile 
en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

7  Onlar basamağı 8 olan dört basa-
maklı, rakamları birbirinden farklı 
en küçük tek sayının, en yakın on-
luğa yuvarlanmış hâli kaçtır?

8  64l8 sayısının sayı değerleri top-
lamı 24’tür. l yerine yazılacak 
rakam ile oluşan sayıyı en yakın 
yüzlüğe yuvarlayınız.

ÖRNEKTİR
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SIRALAMA

1  
12 022-120 022-1202-120 000

Yukarıda verilen doğal sayıla-
rı sembol kullanarak küçükten büyüğe 
doğru sıralayınız.

2  
9616 >   > 5421

Yukarıda verilen sıralamada  
yerine yazılabilecek en büyük ve en kü-
çük sayının farkı kaçtır?

3  
47 581 > 47 541 > 47 551 > 47 561

Yukarıda verilen sıralamanın doğ-
ru olabilmesi için hangi sayıların yerleri 
değiştirilmelidir?

4  5489 > 54■9

Yukarıda verilen karşılaştırmada 
■ yerine yazılabilecek sayıların toplamı 
kaçtır?

5  3●47 > 3847 > 3▲47 > 3647

Yukarıdaki sıralamada l ve s ye-
rine yazılabilecek sayıların toplamı kaç-
tır?

6  
6 5 3 4 0

Rakamlarını birer kez kullanarak 
yazılabilecek beş basamaklı en büyük 
tek sayı ile en büyük çift sayıyı sembol 
kullanarak karşılaştırınız.

ÖRNEKTİR
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SIRALAMA

1  3400 > ■ + 300

Yukarıda verilen karşılaştırmanın 
doğru olabilmesi için n yerine yazılabi-
lecek en büyük sayı kaçtır?

2  
Altı yüz altı bin altı
Altı yüz altı bin altı yüz altmış altı
Altı yüz altmış altı bin altı yüz altı
Altı yüz bin altmış altı

Okunuşları verilen sayıları sembol 
kullanarak büyükten-küçüğe sıralayınız.

3  

Yukarıda çözümlenmiş hâli verilen 
sayıları büyükten küçüğe doğru sembol 
kullanarak sıralayınız. 

4  4029 4916 4861 4845

Yukarıdaki sayıları en yakın onluğa 
yuvarlayıp sembol kullanarak küçükten 
büyüğe doğru sıralayınız.

5  

★ yerine gelebilecek en büyük, 
■ yerine gelebilecek en küçük, ▲ 
yerine gelebilecek en büyük sayıları 
★, ■ ve ▲ sembollerini kullanarak 
büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

6  

Sarı kutudaki sayıların yüzler basa-
mağındaki rakamları 2 artırıp, turuncu 
kutudaki sayıların onlar basamağındaki 
rakamları 5 azalttığımızda oluşan sayı-
ların tümünü küçükten büyüğe doğru 
sembol kullanarak yazınız.

4 yüz binlik + 6 binlik + 5 yüzlük + 4 onluk

4 yüzlük binlik + 2 on binlik + 8 yüzlük + 9 birlik

4 yüz birlik + 8 yüzlük + 8 onluk + 8 birlik

4 yüz binlik + 4 on binlik + 5 onluk + 9 birlik

★ < 1208
■ > 1301
1206 > ▲ > 1159

82 150 85 372

82 663 84 492ÖRNEKTİR
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1  2 – 5 – 8 – 11 – 14 – 17

Yukarıda verilen örüntünün kura-
lını yazınız.

2  17’den başlayarak (+2, –5) kuralı-
na göre örüntü oluşturulduğunda 
6. adımdaki sayı kaç olur?

3  
49

7 7

64

8 ? 9 9

81

Yukarıda verilenlere göre ? olan 
yere hangi sayı yazılmalıdır?

4  
8 16 19 38 41 80

Yukarıdaki örüntünün kuralını bo-
zan sayı hangisidir?

5  216 sayısından başlayıp onar ek-
silterek oluşturulan örüntünün 5. 
adımında hangi sayı söylenir?

6  

5

4
9

18 21

10
5

6 7

6
?

11

Yukarıda verilen örüntüde sayılar 
belirli bir kurala göre dizilmiştir. Buna 
göre “?” olan yere hangi sayı gelmelidir?

ÖRÜNTÜ

ÖRNEKTİR
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ÖRÜNTÜ

1  

Yukarıda verilen örüntüde kuralı 
bozan sayıların yerine yazılacak sayıla-
rın toplamı kaçtır?

2  

Yukarıda tabloda sayılar belirli 
bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre 
(▲ x ■) kaç eder?

3  (x2, +2) şeklinde oluşturulacak bir 
örüntü 6’dan başlayacaktır. Oluşan 
örüntünün 3 ve 5. adımındaki sayı-
ların farkı kaç olur?

4  
37 – 33 – 29 – 25 – A – 17 – B

Yukarıda verilen sayı örüntüsünde 
(A + B) x 2 kaç olur?

5  

Yukarıda verilen örüntü devam et-
tirilirse noktalı yere kaç tane kutucuk 
gelmelidir?

6  

5 – 7 – 9 – 11 –

2 – 4 – 6 – – 10

Yukarıdaki sayı örüntülerinde 
ve  yerine gelecek sayıların çarpımı 
kaçtır?

32 37 41 47 52 57 63

9 18 27 36

7 14 ▲ 28

5 ■ 15 20

. . .

ÖRNEKTİR
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1  
4 5

9
1

16
65

2

25
7

3

6 ?7 8

4

Yukarıda verilen örüntüde “?” olan 
yere hangi sayı yazılmalıdır?

2  

Yukarıda verilen örüntüde kuralı 
bozan sayı hangisidir?

3  30 33 32 35 34 37 36 ...

Yukarıda verilen örüntü hangi sayı 
ile sürdürülmelidir?

4  
1 – 3 – 9 – 27 – ? – 243

Yukarıda verilen örüntüde soru 
işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?

5   

Yukarıda verilen örüntüde “?” ye-
rine hangi sayı gelmelidir?

6  

Yukarıdaki örüntüye göre A ve B 
sayılarının farkı kaçtır?

7  5 gün süren kitap fuarında bir 
standa her gün bir önceki günden 
150 kişi fazla gelmektedir. 1. gün 
365 kişinin geldiği standa son gün 
kaç kişi gelmiştir?

12
24

23
46

45
99

89

8

9 9

7

8 8

6

73 57 43
7 7

5

?
6 6

98 – 93 – 94 – 89 – 90 – A – 86 – B

ÖRNEKTİR
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DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

1  

Yukarıda verilen sayıdan bir önce 
ve bir sonra gelen sayının toplamı kaç-
tır?

2  3419 sayısının 2865 fazlası kaçtır?

3  Bir toplama işleminde 1. toplanan 
5829, 2. toplanan 2654 ise top-
lam kaçtır? 

4  Dilara yaptığı antrenmanda 1. gün 
3297 m, 2. gün 3381 m koşmuş-
tur. Dilara iki günde toplam kaç 
metre koşmuştur?

5  
Üç basamaklı
en büyük sayı

Üç basamaklı
en büyük çift sayı

+

Yukarıda verilen toplama işleminin 
sonucu kaçtır?

6  Bir müzeyi salı günü 2487 kişi, 
çarşamba günü ise 3029 kişi zi-
yaret etmiştir. Müzeyi iki günde 
toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?

7  

3257 TL 2550 TL

Mustafa Bey beyaz eşya dükkânın-
dan 1 buzdolabı, 1 televizyon aldığına 
göre toplam kaç TL ödemiştir?

2509

ÖRNEKTİR



15

M
U

R
AT

 Ç
O

C
U

K

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

1  Fırıncı Ali pazartesi 957 ekmek, salı 
günü ise pazartesi gününden 354 
ekmek fazla sattığına göre iki gün-
de toplam kaç ekmek satmıştır?

2  Bir okulda 891 erkek öğrenci, erkek 
öğrencilerden 187 fazla kız öğrenci 
bulunmaktadır. Okulda toplam kaç 
öğrenci vardır?

3  Bir otomobil gideceği yolun 1. gün 
789 km’sini, ikinci gün 1234 km’sini 
üçüncü gün ise 850 km’sini giderek 
yolculuğunu tamamlıyor. Bu oto-
mobil üç günde kaç km yol gitmiş-
tir?

4  Fatma bu ay doğal gaz faturası 
için 359 TL, kira için 1350 TL, 
mutfak masrafları için 795 TL 
ödemiştir. Fatma’nın bu ayki har-
camaları toplam kaç TL’dir?

5  

Mavi sepette, sarı sepetten 84 
tane fazla, turuncu sepette ise mavi 
sepetten 63 tane fazla kayısı vardır. 
Buna göre üç sepette toplam kaç kayısı 
vardır?

6  Bir ilaç fabrikasında günde 2145 
ilaç paketleniyor. Üç günde toplam 
kaç ilaç paketlenir?

147 ? ?

ÖRNEKTİR
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1  Sinema salonunda 329 seyirci kol-
tuklara oturmuştur. 102 seyirci 
de bilet almış içeriye girmektedir. 
75 koltuk ise boş kalacaktır. Buna 
göre sinema salonunda kaç koltuk 
vardır?

2  Binler basamağı 3 olan en bü-
yük dört basamaklı sayı ile yüzler 
basamağı 2 olan üç basamaklı en 
büyük sayının toplamı kaçtır?

3  Soner serasından 1257 kg soğan, 
905 kg havuç toplamıştır. Havuç-
lardan 325 kg fazla ise ıspanak 
toplamıştır. Soner serasından top-
lam kaç kilogram sebze toplamıştır?

4  

Aynı yerde çalışan tırlardan 1. si bir 
günde 3581 kg, 2. si ise birinci tırdan 
1100 kg daha fazla yük taşımaktadır. 
Buna göre iki tır bir günde toplam kaç 
kg yük taşımaktadır?

5  Papatya Mahallesinde 3 site bu-
lunmaktadır. 1. sitede 754 kişi, 2. 
sitede 823 kişi oturuyor. 3. sitede 
ise 1. sitede oturanlardan 75 kişi 
fazla oturmaktadır. Bu mahallede 
toplam kaç kişi oturmaktadır?

6  Ankara’dan Konya’ya giden bir tren 
sabah seferinde 1324 yolcu, öğle-
den sonra 1457 yolcu, akşam ise 
sabah seferinden 85 fazla yolcu 
ile gitmiştir. Bir günde Ankara’dan 
Konya’ya kaç yolcu gitmiştir?

3581 kg

1. Tır

2. Tır

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
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1  4286 eksiği 3751 olan sayı kaçtır?

2  

Arzu evden okula 1296 adım, okul-
dan parka ise 2358 adım atarak git-
mektedir. Arzu önce okula daha sonra 
parka gidip aynı yoldan eve dönerse 
kaç adım atmış olur?

3  Selçuk her gün 250 m daha faz-
la yürüyerek 3 günde yürüyüşünü 
tamamlamıştır. Selçuk ilk gün 1400 
m yürüdüğüne göre 3. günün so-
nunda toplam kaç m yürümüştür?

4  l < 1284 < s

Yukarıda verilenlere göre l yerine 
yazılabilecek en büyük sayı ile s yerine 
yazılabilecek en küçük sayının toplamı 
kaçtır?

5  Bir otelde temmuz ayında 2645, 
ağustos ayında 2717 kişi konakla-
mıştır. İki ayda otelde toplam kaç 
kişi konaklamıştır?

6  Kars’tan yola çıkan bir otomobil 
245 km gidince mola veriyor. Mo-
ladan sonra 147 km daha gidi-
yor. Gitmesi gereken 475 km yolu 
kaldığına göre yolun tamamı kaç 
km’dir?

1296
adım

2358
adım

Arzu’nun evi
Okul

Park

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
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1  

Yukarıda özellikleri verilen sayı ile 
sayının onluğa yuvarlanmış hâlinin top-
lamı kaçtır?

2  

Bir fabrikada 2386 tane kırmızı 
renkli şeker, kırmızı renkli şekerlerden 
222 tane fazla mavi renkli şeker üre-
tilmiştir. Turuncu renkli şekerler ise kır-
mızı ve mavi renkli şekerlerin toplamı 
kadardır. Buna göre fabrikada toplam 
kaç şeker üretilmiştir?

3  

Kaç yıl sonra Figen, Nilgün ve Sa-
met’in yaşları toplamı 53 olur?

4  Erdem 458 metre yürümüştür. 
124 metre daha yürürse yolun 
yarısını yürümüş olacaktır. Buna 
göre yolun tamamı kaç metredir?

5  Bir toplama işleminde 1. toplanan 
1243, 2. toplanan 2321, 3. topla-
nan da 2. toplanandan 128 fazla 
ise toplam kaçtır?

6  Nurcan kitabının ilk gün 60 say-
fasını okudu. Diğer günler ise bir 
önceki günden 12 sayfa fazla oku-
yarak 6. günün sonunda kitabı 
bitiriyor. Nurcan’ın okuduğu kitap 
kaç sayfadır?

Dört basamaklı rakamları
birbirinden farklı en küçük

çift sayı

Figen Nilgün Samet

8 14 19

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
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1  

Yukarıdaki rakamlar birer kez kul-
lanılarak oluşturulabilecek 4 basamaklı 
en küçük tek sayı ile yüzler basamağı 6 
olan dört basamaklı en büyük sayının 
toplamı kaçtır?

2  

Aylin kendisi için 2 kazak, 3 şort, 1 
eşofman aldığına göre satıcıya kaç lira 
ödeme yapmalıdır?

3  Sıla 7 yıl önce 34 yaşında ise 11 yıl 
sonra kaç yaşında olur?

4  CD
CC
DC
DD

.............
+

Yukarıdaki toplama işleminde

C + D = 13 olduğuna göre işlemin 
sonucu kaçtır?

5  Bir kitap fuarını 1. gün 893, 2. gün 
935, 3. gün ise 2. günde gelen kişi 
sayısından 415 kişi fazla gelmiştir. 
Bu fuara 3 günde toplam kaç kişi 
gelmiştir?

6  Dört basamaklı birbirinden farklı 
üç doğal sayının toplamı 5618’dir. 
Buna göre toplanan sayılardan en 
büyüğü en fazla kaç olabilir?

4 3

6 0

Kazak Şort Eşofman

55 TL
48 TL

112 TL

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
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1  Sinan 1975 yılında dünyaya gel-
miştir. Kız kardeşi 4 yıl sonra, er-
kek kardeşi ise kız kardeşinden 8 
yıl sonra dünyaya geldiğine göre, 
üçünün doğum tarihleri toplamı 
kaçtır?

2  

Yukarıda verilen şekilde en alttaki 
satırda bulunan iki kutudaki sayı top-
lanıp üstteki kutuya yazılacaktır. Buna 
göre en üstteki kutuya gelecek sayı 
kaçtır?

3  Sema tanesi 123 TL olan elbise-
den 2 tane, tanesi 205 TL olan 
kabandan da 2 tane almıştır. Sema 
satıcıya kaç TL ödemiştir?

4  Bir okuldan 825 öğrenci Anıtkabir’i 
ziyarete gitmiştir. Aynı zamanda 
2237 yabancı turistin ve 4354 
yerli turistin de olduğu Anıtka-
bir’de toplam kaç ziyaretçi vardır?

5  6218  sayısındaki rakamlar kul-

lanılarak yazılabilecek rakamları 
birbirinden farklı dört basamaklı 
6000’den büyük, en küçük sayı ile 
6000’den küçük, en büyük sayının 
toplamı kaçtır?

6  Üç kardeş üçer yıl arayla dünyaya 
gelmiştir. Ortanca kardeş 28 ya-
şında olduğuna göre 5 yıl sonra üç 
kardeşin yaşları toplamı kaç olur?

4318 921 2108

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
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