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5. sınıf bölme işlemi alıştırmaları pdf

Bu testteki sorular aşağıdaki başarıları içerir. M.5.1.2.5. Doğal sayıyı dört basamaklı bir sayıya böler ve en fazla iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 5. Sınıf Doğal Sayılarda Bölme Yaprak Test 2 Pdf formatında aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. 5. derece bölme doğal sayılar yaprak testi 2 İnDİr Cevap anahtarı sadece üyelerimiz görebilir.
Web sitemizin bir üyesiyseniz, giriş yapın. Üye olmak için tıklayınız Etiket üyesi değilseniz: 5. Sınıf Doğal Sayılarda Bölme Yaprak Test Yazdır e-posta Aşağıdaki paylaşılan işlemleri yapın. 2754 ÷ 6 = 1375 ÷ 5 = 4560 ÷ 30 = 4284 ÷ 34 = 4632 ÷ 24 = 3045 ÷ 8 7 = 7612 ÷ 346 = 5239 ÷ 403 = 3519 ÷ 207 = 8926 ÷ 364 = Sonuçları
değerlendirerek aşağıdaki bölünmüş işlemleri yapın. 694 ÷ 5 = 657 ÷ 9 = 796 ÷ 18 = 594 ÷ 28 = 6578 ÷ 75 = 6796 ÷ ÷ 48 = 1108 ÷ 24 = 9029 ÷ 79 = 7364 ÷ 74 = 8928 ÷ 60 = Aşağıdaki bölme işlemlerini kısa yoldan yapın. 2500 ÷ 50 = 42000 ÷ 600 = 36000 ÷ 4000 = 96000 ÷ 6000 = 72400 ÷ 400 = 300000 ÷ 60 = 12500 ÷ 250 = 124000 ÷
80 = 1236000 ÷ 400 = 1265000000 ÷ 500 = Notlar: İşlemler; 5. sınıf matematik dersi Öğretmen Kılavuzu'ndaki ek değerlendirme etkinliklerinden alınmıştır. Doğal Sayılar Alıştırmaları ve Çözümleri Bölümü İşlemleri 1.(280 : 14) x (24 – 16)=? 2. Ucuzluk günde 12 liret ile T-shirt satan bir perakendecinin toplam haftalık satış 2172 liret vardır.
Bu satıcı haftada kaç tane tişört satıyor? 3.Bebek yılda 1095 litre süt tüketir. Bu bebek günde ortalama kaç litre süt tüketir? 4.Üç arkadaş aralarında eşit olarak topladıkları fındıkları paylaşırlar. 63 fındık her arkadaş düşmek ve 2 fındık artış. Üç arkadaş kaç fındık topladı? 5. Biri 6 kat daha yüksek olan iki sayının toplamı 203 ise, daha
yüksek sayı nedir? Bir araba beş saatte aynı hızda 4,000 mil saatte kaç saat sürer? 7.Dilara'nın yarısı kadar kalemi olsaydı 909 kalemi olurdu. Dilara'nın kaç kalemi var? 8.8798'in 10 numaralı bölümünde kalan sayı a, 5 inci maddenin kalan sayısı b, ue bölümünden kalan sayı c'dir. Axbxc sayısı nedir? Kütüphanenin 9,1,500 kitabı her rafta
20 kitap gibi sıralanmış. Her rafta 30 kitap la dolu olsalardı kaç raf boş olurdu? 10.30 öğrenciden oluşan bir sınıfta sınıf kütüphanesine 75 kitap alınacaktır. Alınacak kitapların her biri 12 liret olduğuna göre, öğrencinin ne kadar ödemesi gerekiyor? 5. sınıf bölme işlemi alıştırma dosyası, 17.02.2014 tarihinde temel-5 kategorisinin dokuma
kategorisi nin etkinlik çalışmalarına eklendi. Etkinlik Çalışmaları bölümümüzde benzer dosyaları bulabilirsiniz. dosyayı bilgisayarınıza indirmek için bu sayfadaki yönergeleri izleyin. Kategori : Kategori İlköğretim-5 Altkategori : Etkinlik Çalışma Tarihi : 17 Şubat 2014, Pazartesi Boyut: 24 kB Tip : zip / rar Gönderen : Sorubak.Com Uygulama :
Yardım? M.5.1.2.5. Doğal sayıyı dört basamaklı bir sayıya böler ve en fazla iki basamaklı bir doğal sayıya böler. BURADAN İNDIRİn
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