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M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

1. ünite

Sayı Örüntüleri

Alıştırma Sayfası

1) Aşağıdaki şekillerin artış miktarını bularak bir sonraki adımını çiziniz.
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c)

ç)
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2)

3)
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5)Aşağıdaki sayı örüntülerinin artış miktarını bu-
larak bir sonraki terimi bulunuz.

Aşağıdaki sayı örüntülerinde istenen terimdeki 
sayıyı bulunuz.

Aşağıdaki sayı örüntülerinde verilmeyen terim-
lerdeki sayıları bulunuz.

Aşağıdaki problemleri sayı örüntüsüne uygun 
düşünerek çözünüz.

a)  3,11,19,27,….

b)  11,18,25,32,….

c)  256, 245, 234, ….

ç)  345, 322, 299, ….

d)  500, 455, 410, ….

a)  1,5,9,…                   11.terim=?

b)  1,6,11,….               10.terim=?

c)  2,18,34,…              20.terim=?

ç)  250,235,220,….    10.terim=?

d)  300, 275,250,….    9.terim=?

a) 4 ,          ,          ,  28

b) 5,          ,          ,   26

c) 8,          ,           ,   44

ç) 6 ,           ,            ,           ,   38

d) 3,           ,            ,            ,   51
 

a)  25 cm boyunda dikilen bir fidan her ay aynı 
miktarda uzamaktadır.

5. ayın sonunda fidanın boyu 65 cm olduğuna 
göre    8. ayın sonunda fidanın boyu kaç cm 
olur?

b) Ali bir aracı alırken 5200 TL peşinat vermiştir. 
Geri kalanını 1200 TL taksit ile 8 ayda ödediği-
ne göre aracın fiyatı kaç liradır?

c) 25 santimetrelik kovalar iç içe konuluyor. 
İlk kovadan sonra konulan her kovanın 8 santi-
metrelik kısmı bir önceki kovanın içine yerleşe-
memektedir. 
Buna göre 10 kova iç içe konulduğunda yük-
sekliği kaç santimetre olur?

ç) Çay bahçesinde çalışan 30 cm yüksekliğindeki 
taburelerden sekiz tabure üst üste koyduğunda 
yükseklik 65 cm’dir. 
Buna göre 30 tabure üst üste konulduğunda 
taburelerin toplam yüksekliği kaç santimetre 
olur?


