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İMT Hoca

Ondalık gösterimi verilen sayının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılması çözümleme 
olarak adlandırılır.

ONDALIK GÖSTERİMLERİ ÇÖZÜMLEME

Tam Kısım , Ondalık Kısım
Onlar 

Basamağı
Birler 

Basamağı , Onda birler 
basamağı

Yüzde birler 
basamağı

Binde birler 
basamağı

Ondalık Gösterim 2 3 , 4 6 5

Basamak Değeri ,

23,465 = 

ONDALIK
GÖSTERİMLERİ 
ÇÖZÜMLEME - 
YUVARLAMA

Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen 
sayıları çözümleyeceğiz.

Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir 
basamağa kadar yuvarlayacağız.
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Aşağıda verilen ondalık gösterimleri çözümleyelim, çözümlenmiş hali verilen ondalık gösterimleri 

yazalım.

➤	 302,32 =

➤	 19,802 =

➤	 2 . 100 + 5 . 1 + 2 . 0,1 + 3 . 0,01 + 5 . 0,001 =

➤	 9 . 0,01 + 2 . 0,001 =

PEKİŞTİRELİM

MODELLEME

Aşağıda bazı modeller ve bu modellerin ifade ettiği kesirler verilmiştir.
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Yukarıda modellenmiş hali verilen ondalık gösterimin çözümlenmiş halini yazalım.
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GÜNLÜK YAŞAM DURUMLARI

Marketten alışveriş yapan Ayşe Hanım’ın aldığı ürünlere ait fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ürünler Bisküvi Meyve Suyu Çikolata
Fiyat(TL) 5,90 3,25 4,79

Ayşe Hanım’ın toplam ödeyeceği tutarı ürünlerin fiyatını birler basamağına yuvarlayıp tahmin edelim.

ONDALIK GÖSTERİMLERİ YUVARLAMA

Bir sayının belli bir basamağa göre yaklaşık değerini yazmaya yuvarlama denir.
Yuvarlama yapılacak basamağın sağındaki rakam;
◊ 5 ya da 5’ten büyükse yuvarlanan basamaktaki rakam 1 artırılır, sağındaki diğer basamaklar 0 yapılır.
◊ 5’ten küçük ise yuvarlanan basamaktaki rakam değişmez, sağındaki diğer basamaklar 0 yapılır.

Ondalık gösterimlerde virgülden sonraki sağdaki sıfırlar önemsiz olduğundan bu sıfırlar atılır.
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Birler basamağına 
yuvarlama

Onda birler basamağına 
yuvarlama

Yüzde birler basamağına 
yuvarlama

4,835
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PEKİŞTİRELİM

Aşağıdaki ondalık gösterimleri birler, onda birler, yüzde birler basamaklarına göre yuvarlanmış 

hallerini yazalım.

Birler Basamağı Onda Birler Basamağı Yüzde Birler Basamağı

5,807 5,807 5,807

1,962 1,962 1,962

Okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel 
düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte Çok Yönlü SoruÇYS

Bir ondalık gösterimi, istenilen bir basamağa göre yuvarlamak için bu basamağın sağındaki ilk rakamın sayı değeri 5 ile karşılaştırılır.

Rakamın sayı değeri,

◊ 5’ten küçükse istenilen basamaktaki rakam değişmez, sağındaki her bir rakam yerine 0 yazılır.

◊ 5’e eşit veya 5’ten büyükse istenilen basamaktaki rakam 1 artırılır, sağındaki her bir rakam yerine 0 yazılır.

Aşağıda hazırlanan bir programda tanımlanan 3 komut ve sisteme 2,256 sayısı girildiğinde bu komutlara göre ekrana yansıyacak görüntüler 
verilmiştir.

1. Komut: Sisteme girilen sayı birler basamağına yuvarla 2
2. Komut Sisteme girilen sayıyı onda birler basamağına yuvarla 2,3
3. Komut Sisteme girilen sayıyı yüzde birler basamağına yuvarla. 2,26

Buna göre sisteme 
17

8
 kesrinin ondalık gösterimi girildiğinde ekrana yansıyacak görüntüler aşağıdakilerden hangisidir?
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