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5. sınıf bölme işlemi alıştırmaları pdf

Bu testteki sorular aşağıdaki yararları içerir: M.5.1.2.5. Dört basamaklı doğal sayıyı en fazla iki basamaklı bir doğal sayıya bölme. 5. Sınıf Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Yaprak Test 2 Pdf formatında aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. 5. sınıf doğal sayı bölme işleminin cevap anahtarını sadece üyelerimiz görebiliyor. Bu sitenin bir üyesiyseniz, lütfen giriş yapın. Üye değilseniz, üye
olmak için tıklayınız Etiket: 5. Sınıf Doğal Sayı Bölme İşlemi Yaprak Test Baskı E-posta Aşağıdaki bölme işlemlerini gerçekleştirin: 2754 ÷ 1375 ÷ 4560 ÷ 4284 ÷ 4632 ÷ 3045 ÷ 7612 ÷ 5239 ÷ 3519 ÷ 8926 ÷ Sonraki bölme işlemi, sonuçları nasıl tahmin edile Cihazı kullan. 694 ÷ 657 ÷ 796 ÷ 594 ÷ 6578 ÷ 6796 ÷ 1108 ÷ 9029 ÷ 7364 ÷ 8928 ÷ Aşağıdaki bölme işlemlerini kısa bir
şekilde gerçekleştirin: 2500 ÷ 42000 ÷ 36000 ÷ 96000 ÷ 72400 ÷ 300000 ÷ 12500 ÷ 124000 ÷ 1236000 ÷ 126500000 ÷ Not: İşlemler; 5. sınıf matematik dersleri Öğretmen Rehberi'ndeki ek değerlendirme etkinliklerinden alınmıştır. 5. Sınıf Bölme İşlemi Alıştırma Dosyası, 17.02.2014 tarihinde İlköğretim-5 kategorisindeki Etkinlik Çalışması alt kategorilerine eklenmiştir. Benzer bir
dosya Aktivite Çalışmaları bölümünde bulunabilir. Beşinci sınıf bölünmüş laboratuvar dosyasını bilgisayarınıza indirmek için bu sayfadaki yönergeleri izleyin. Kategori : İlköğretim-5 Alt kategori : Etkinlik Çalışmaları Tarih : Şubat 17, 2014 Boyutu : 24 kB Türü : Zip/rar Tarafından :Sorubak.Com Uygulama :Yardım mı? 02-05-2012 tarihinde İlköğretim-5 kategorisindeki Soru-Cevap
Sınavı dersine 5.sınıf matematik bölümü alıştırma dosyası eklenmiştir. Benzer bir dosya Soru Bankası Denemeler bölümünde bulunabilir. 5. sınıf matematik bölme alıştırma dosyasını bilgisayarınıza indirmek için bu sayfadaki yönergeleri takip edin. Kategori : İlköğretim-5 Alt kategori : Soru Bankası Deneme Tarih : Mayıs 2, 2012 Boyutu : 10 kB Türü : Zip/rar Tarafından : Karıncalar
OK Uygulama :Yardım mı?
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