
Adı Soyadı :……………………………

Sınıfı/numarası:……………….

MATEMATİK DERSİ ETKİNLİK

1. Aşağıdaki ondalık kesirlerinin okunuşu karşılarına yazınız.

7,68 :………………………………………………………….
123, 009 : ………………………………………………………….
0,003 : ………………………………………………………….
4,08 : ………………………………………………………….
8,8 : ………………………………………………………….

2. Aşağıda okunuşları verilen ondalık kesirleri belirtiniz.

Beş tam binde üç :…………………………………………..
Dokuz tam yüzde on beş :…………………………………………..
Yüz beş tam onda bir :…………………………………………..
Sıfır tam binde iki :…………………………………………..
Yüz yirmi üç tam binde yüz iki :…………………………………………..

3. 9 5 6, 8 7 3  ondalık sayısının basamak değerlerini hesaplayınız.

4.  9 8 9 , 3 1 9  ondalık sayısının binde birler basamağının basamak değerini bulunuz.

5. Aşağıda yazılı olan ondalık kesirleri yüzde ( % ) biçiminde yazınız.

 0,24 :………………. 0,12 :……………….. 0,09 :………………..

 0,78 :………………. 0,02 :………………. 0,36 :……………….

6. Aşağıda yüzde ( % ) olarak verilen değerleri ondalık sayılara çeviriniz.

 % 40 :………………. %50 :………………. %25 :……………….

 % 75 :………………. %80 :………………. %100 :……………….

7.  Aşağıdaki birimleri birbirine çeviriniz.

100 cm :………….. m 75 cm :………….. m 1256 cm :…………..m



12 mm  :………….. m 12365 mm :………….. m 1562 mm :…………..m

1,2 m :………….. cm 0,25 m:…………..cm 12,657 m :………….. mm

24456 m :………….. km 674898 m :………….. km 0,878 km :………….. m

8. Aşağıda verilen kesirleri karşılarında verilen sayılar ile çarpınız.
12,4     10=                 5,678     1000=                                              9,07    100=                     3,5
100=                            0,045     10=               1,04      1000=

9. Bir çobanın koyunlarının %50 si dişi doğurmuştur. Çobanın 56 erkek kuzusu olduğuna göre kaç
dişi kuzusu vardır?

10.5 litre su ile 2 litre yağı karıştırırsak kaç litre karışım elde ederiz?

11.Dakikada 4,5 L su akıtan bir fıskiye  20 dakikada kaç mililitre su akıtmış olur?

12.267,078 ondalık kesrinde basamakların isimlerini yazınız.



13.Bir sayının %15 i  90 ise sayının tamamı kaçtır?

14.Murat bir günde 0,5 L. şişelerden 4 şişe su içiyor. Murat bir hafta da kaç mililitre su içer?

15.Ahmet ‘in 12 Nurten ‘in ise 24 kalemi vardır. Ahmet’in Nurten ‘in kalemine oranını bulunuz.


