
Aşağıda verlen sorulardan yola çıkarak stenlen llern plaka 

numaralarını bulunuz. İllern harta üzerndek yerlern bulup pla-

kaların üzerne yazınız.

Bil-Bul
Uygula7

TR

75 – 70 – ? – 60 – 55 – 50
Soru şaretl yere gelmes gereken sayı kaçtır? 

Van’ın
plaka kodu

TR

96 – 86 – 76 – 66- 57 – 47 – 36
Örüntüyü bozan sayı kaçtır?

Snop’un
plaka kodu

TR

14-22-30-34-46-54
Örüntüyü bozan sayı kaçtır?

İstanbul’un
plaka kodu

TR

351- 251-248 -148 -145- 45 - ?
Soru şaretler yerne gelmes gereken sayı kaçtır?

Konya’nın
plaka kodu

TR

40-36-31-25-18-10-?
Örüntüde soru şaretl yere hang sayı gelmeldr?

Adana’nın
plaka kodu

36



1 2 3 4

5 6 7 8

WORKSHOP

02:06 03:12 04:18

Teleskop le gökyüzünü farklı saatlerde gözlemlemek steyen Uğur, saatnn alarmını  

farklı zamanlarda çalması çn ayarlamaya karar vermştr. Saatler ve dakkalar 

kend arasında br örüntü oluşturmaktadır. Uğur'un saat şu an 02.06'yı göstermek-

tedr. İlk alarmını se 03.12 'ye kurmuştur.

Uğur'un gözlem yapacağı dğer saatler bulablr msn?

WORKSHOP
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Adım - 07 | TEST - 01

1. 562 kişilik bir tiyatro salonunda 

212 bayan seyirci ve 118 boş kol-

tuk vardır. 

Buna göre tiyatro salonunda kaç er-

kek seyirci vardır?

A) 364 B) 304 C) 232

2. Asude ve Şevval çok istedikleri bil-

gisayarı almak için para biriktirdiler. 

Şevval 323 lira, Asude 215 lira bi-

riktirmiştir. 

Bilgisayarın fiyatı 942 lira olduğuna 

göre kaç liraya daha ihtiyaçları var-

dır?

A) 404 B) 414 C) 538

3. İki sayı da en yakın onluğa yu-

varlanıp çıkarıldığında fark 140 

bulunmuştur. 

Bu sayılar hangi seçenekte doğru 

verilmiştir?

A) 218 – 79

B) 305 – 164 

C) 388 – 255

4. 

Bir gemi ilk yolculuğunda 436 yolcu, 

2. yolculuğunda ise ilk yolculuğundan 

320 yolcu daha az yolcu taşımıştır.

Buna göre bu gemi iki yolculuk bo-

yunca toplam kaç yolcu taşımıştır?

A) 756 B) 552 C) 116

5. 762 sayısından bir sonra gelen çift 

sayıyla bir önce gelen tek sayının 

farkı kaçtır?

A) 1 B) 2  C) 3

6. Enes’in abisi ona bir masal kitabı 

almıştır. Enes abisinin aldığı masal 

kitabından pazartesi günü 49, sa-

lı günü ise pazartesi gününden 12 

sayfa fazla okumuştur. 

Geriye okuması gereken 58 sayfa 

kaldığına göre kitap kaç sayfadır?

A) 115 B) 150 C) 168

7. 5, 1, 8 rakamlarını birer kez kulla-

narak oluşturulan üç basamaklı en 

büyük tek sayı ile üç basamaklı en 

küçük çift sayının farkı kaçtır?

A) 270 B) 333 C) 693
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Ünite Değerlendirme Sınavı

1. Aşağıdaki ifadelerinden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” 

yazınız.

Br toplama şlemnde toplamı tahmn ederken en yakın onluğa yuvar-

lama yapablrz. 

Çıkarma şlemnde tahmn sonucu bulmak çn sadece ekslen en yakın 

yüzlüğe yuvarlarız.

Br sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlarken sadece brler basamağına 

bakmamız yeterldr. 

Onluğa yuvarlama yaparken sayı doğrusundan da faydalanablrz.

Br toplama şlemnde verlmeyen toplananı bulmak çn toplamdan 

verlen toplananı çıkarmalıyız.

Çetele tablosu oluştururken 5 sayısını göstermek çn yan yana 5 tane 

çubuk koyarız.

Sıklık tablosunda verler sayılarla fade edlr.

BİLGİLER D/Y

2. 

225 TL 78 TL 403 TL 724 TL 475 TL 129 TL

Yukarıda verilen eşyaların fiyatlarından yararlanarak tabloyu doldurunuz. 

(Toplama işlemlerini en yakın onluğa, çıkarma işlemlerini en yakın yüzlüğe yuvar-

layarak yapınız.)

Alınan Ürünler Tahmin Gerçek sonuç Fark

Ayna + Abajur

Televizyon + Lamba

Ayna + Sandalye

Koltuk – Sandalye

Abajur - Ayna

Sandalye – Ayna
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3. Hamza ve Ali birlikte dev bir lego kulesi tasarlamaktadır. Bu kuleyi oluştururken 

belli kurallar koymuşlardır. 

•  Hamza’nın koyduğu kuralda köşegeni olmayan en az bir şekil kullanma zorun-

luluğu vardır.

• Ali ise üçgensel bölgesi olan prizma kullanılmasını yasaklamıştır.

Buna göre Hamza ve Ali’nin hazırladığı lego kulesi aşağıdaki şıklardan hangisi-

dir?

A) B)

C)

4. 4 - n - 12 - 16 - 20

Yukarıdaki örüntüde “n” yerine yazılması gereken sayı aşağıdaki yapılardan 

hangisindeki küp sayısına eşittir?

A) B) C)
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7.   

Yukarıdaki parçalar aşağıdaki şekillerden hangisini tamamlar?

A) B) C)

8.   

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) B) C)
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