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KESIRLER MATEMATIK

Aşağıdaki şekillerden iki eş parçaya ayrılmış olanları işaretleyelim.

Aşağıdaki şekillerin çeyreğini boyayalım.

Aşağıdaki görsellerin altına “bütün, yarım, çeyrek” ifadelerinden uygun 
olanını yazalım.

Aşağıdaki görsellerin ne kadarının boyandığını “yarım, çeyrek, tam” 
ifadelerini kullanarak yazalım.
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Aşağıda verilen yarımların kaç bütün ettiğini örnekteki gibi yazalım.

Aşağıda verilen çeyreklerin kaç bütün ettiğini örnekteki gibi yazalım.

Aşağıda verilen bütünlerin kaç yarım veya çeyreğe eşit olduğunu örnekteki 
gibi yazalım.

2 yarım elma 
1 bütün elma eder.

... yarım domates 

... bütün domates eder.

4 çeyrek elma 
1 bütün elma eder.

.... çeyrek pasta 

.... bütün pasta eder.
... çeyrek karpuz 
... bütün karpuz eder.

.... yarım armut 

.... bütün armut eder.

.... yarım yumurta 

.... bütün yumurta eder.

.... yarım simit 

.... bütün simit eder.

.... yarım limon 

.... bütün limon eder.

1 bütün elma
2 yarım elmadır.

... bütün limon

... yarım limondur.
... bütün pizza
... çeyrek pizzadır.

.... bütün karpuz

.... yarım karpuzdur.
... bütün simit
... yarım simittir.

... bütün ekmek

... çeyrek ekmektir.
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Aşağıdaki görselleri ifade eden açıklamaları boş bırakılan yerlere ör-
nekteki gibi yazalım.

Aşağıda Suna Hanım’ın misafirlerine ikram ettiği çeyrek pastalar veril-
miştir. Buna göre soruları cevaplayalım.

6 yarım elma 3 bütün elma eder.

Suna Hanım’ın evine kaç misafir gelmiştir.

Suna Hanım misafirlerine kaç bütün pasta ikram etmiştir?

Suna Hanım sonradan gelen 4 misafir için kaç bütün pasta kesmelidir?
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Aşağıdaki cümleleri verilen sözcük ya da sayıların uygun olanı ile ta-
mamlayalım.

Aşağıda verilen nesne sayılarına göre soruları cevaplayalım.

çeyrek 4 bütün 8 yarım 3

3 bütün ekmek her birine ............. ekmek verile-
rek 6 kişiye paylaştırılabilir.
1 elmayı 4 kişi paylaşırsak her birimiz 
.................. elma alırız.
2 ............... 8 çeyreğe eşittir.
.... yarım karpuz 8 çeyrek karpuza eşittir.

..... çeyrek pasta için 2 bütün pastaya ihtiyaç 
vardır.
12 çeyrek simit için .... bütün simite ihtiyaç var-
dır.

Kitap sayısının yarısı kaçtır? Silgi sayısının çeyreği kaçtır?

Kalem sayısının yarısı ile silgi 
sayısının yarısının toplamı kaçtır?

Kitap sayısının çeyreğinin ve 
yarısının toplamı kaçtır?


