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5. Sınıf

MATEMATİK

1.
Azalarak devam eden b�r örüntüde 2. adım �le 4.
adım arasındak� fark 10'dur.

Bu örüntünün 6. ter�m� 70 olduğuna göre 1.
ter�m� kaçtır?

A)80 B)85 C)90 D)95

 

 

2.
Uğur 5 sayısının kares�n� hesaplarken 5 �le 2'y�
çarpıyor ve yanlış sonuç buluyor.

Uğur 5 sayısının kares�n� doğru
hesaplasaydı bulduğu sonuç yanlış bulduğu
sonuçtan kaç fazla olurdu?

A)25 B)15 C)10 D)5

 

3.

 

Hal�l, A p�l�n�n ' ünün ve C p�l�n�n ' s�n�n dolu
olduğunu b�lerek B p�l�n�n kaçta kaçının dolu
olduğunu tahm�n ed�yor.

Buna göre aşağıdak� �fadelerden hang�s�
Hal�l'�n tahm�n� olab�l�r?

A) B) C) D)

 

4.
Bu yıl ek�m ayında Adnan Menderes
Ortaokulunun 66 k�ş�l�k s�nema salonunda b�r
s�nema etk�nl�ğ� düzenlenm�şt�r. Salondak�

koltukların  'sı boş kalmıştır. B�letler 20 TL'ye
satılmış ve satıştan elde ed�len gel�r hayvanları
koruma vakfına bağışlanmıştır.

Satılan b�letlerden elde ed�len gel�r ne
kadardır?

 

A)220 B)1100 C)1120 D)1320

5.

 

Fatma Öğretmen, öğrenc�ler�ne şek�lde görülen
karesel parçalara ayrılmış kağıtlardan dağıtıyor.

Dağıttığı kağıttak� karesel bölge sayısının 's�

kadar kısmı mav�ye, 'ü kadar kısmı kırmızıya,
ger�ye kalan kısmı �se turuncu renk �le
boyamalarını �st�yor.

Boyama �şlem� tamamlandıktan sonra, kağıtta
yer alan mav� boyalı kare sayısı �le turuncu
boyalı kare sayısı arasındak� fark kaçtır?

A)6 B)12 C)18 D)24
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6.

 

Yukarıda ver�len �şlemler yapıldığında en
alttak� kutucuğa yazılması gereken kes�r
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) B) C) D)

7.
385,024 sayısınınonda b�rler basamağındak�
rakam �le b�rler basamağındak� rakamın yer
değ�şt�rmes�yle oluşan yen� sayının öncek�
sayı �le �l�şk�s� hang�s�d�r?

A)Öncek� sayıdan 4,5 daha küçüktür.
B)Öncek� sayıdan 4,5 daha büyüktür.
C)Öncek� sayıdan 2,97 daha küçüktür.
D)Öncek� sayıdan 2,97 daha büyüktür.

8.
Dört arkadaş teneffüste kant�nden eş�t
büyüklükte b�rer ş�şe su alıyor.

Den�z 0,6'sını,

Oğuz %58'�n�,

Em�r 'ünü ve

Sena 0,71'�n��ç�yor.

Buna göre ş�şes�nde en fazla su kalan
öğrenc� aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Den�z B)Oğuz C)Em�r D)Sena

 

9. OYUNCAK
ADI

UZUNLUK(CM) GENİŞLİK(CM)

GİTAR 19,437 8,63

ROBOT 19,499 8,649

KAMYON 19,476 8,658

TRAKTÖR 19,405 8,647

Gökalp oyun oynadıktan sonra oyuncaklarını
toplamaktadır.

Oyuncak kutusunun boyutları 19,5 cm ve 8,65
cm'd�r. Buna göre hang� oyuncağı kutuya
sığmaz?

A)GİTAR B)ROBOT C)KAMYON D)TRAKTÖR

 

 

10.
0,3,5,7 rakamlarını b�rer kez kullanarak
yazılab�lecek 48,25’ten büyük en küçük
ondalık sayı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)50,037 B)50,37 C)50,73 D)75,03

 

 

11.
Cov�d-19 salgınından sonra �nsanlar dışarıda
sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. Sosyal
mesafe en az 2,5 m olmalıdır. Seçk�n �le Neval
dışarı çıkmışlar ve aralarında b�s�klet vardır.

Seçk�n'�n b�s�klete uzaklığı 1,472 m �se
Neval'�n b�s�klete uzaklığı en az kaç m olursa
sosyal mesafe kuralına uymuş olurlar?

A)1,027 B)1,028 C)1,029 D)1,03
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12. ÜRÜN İSMİ FİYAT ( TL )

SÜT 2,75

BİSKÜVİ 2,5

ÇİKOLATA 1,1

SAKIZ 0,5

Annes� Ahmet'e 50 TL para vererek bakkala
gönderm�ş ve aldıkları 46,45 TL tutmuştur.
Ger�ye kalan para �le de kend�ne �sted�kler�n�
alab�leceğ�n� söylem�şt�r.

Buna göre Ahmet aşağıdak�lerden
hang�ler�n� alab�l�r?

A)Süt-B�sküv�
B)B�sküv�-Ç�kolata
C)Süt-Ç�kolata
D)Süt-Sakız

 

 

13.
92,4 kg olan Eyüp Bey d�yet yapmaktadır.
D�yet�syen�n programını tam uygulayıp

1. hafta sonunda 3,7 kg ,

2. hafta sonunda 2,83 kg,

3. hafta sonunda 4,12 kg ve

4.hafta sonunda b�raz k�lo vererek b�r ayın
sonunda 78,65 kg olmuştur.

Buna göre Eyüp Bey 4. hafta kaç kg
verm�şt�r?

A)2,9 B)3,1 C)3,15 D)4,1

 

14.

 

Yukarıda ver�len şek�lde boyalı bölge şekl�n
tamamının yüzde kaçıdır?

A)32 B)36 C)40 D)42

 

 

15.
Aşağıdak�lerden hang�s� doğrudur?

A)       

B)       

C)       

D)       

        


