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Kontrol Edenin Adı ……………………...…….....……     İmzası ………….
Yunus KÜLCÜ

SIRA SİZDE

Aşağıdaki işlemlere uygun bir problem yazınız.

                            14+ 12 = 26
                            26 ÷ 2 = 13

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Kitapçık Hakkında
              Bu kitapçıkta sınıf seviyesine uygun dört işlem  
gerektiren 50 problem bulunmaktadır.

Not: Çift taraflı çıktı alıp katladığınızda A5 boyutunda bir 
kitapçık haline gelecektir. Faydalı olması dileğiyle.

Adı Soyadı:
Sınıfı :

Okulu :



Cevap: .............

PROBLEMLER
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PROBLEMLER

1) 88 sayısının çeyreğinin 16 eksiği kaçtır? 46) 312 + 280 işleminin sonucunun 376 eksiği kaçtır?

Cevap: .............

Cevap: .............

Cevap: .............

5) Aysima pazardan kilosu 8 lira olan domateslerden 19 kg aldı. Aysima 

pazarcıya kaç lira ödemelidir?

Cevap: .............

4) ▆ - 190 = 310  ve  190 - ☆ = 110 işlemlerine göre ▆ - ☆ sonucu kaçtır?

2) İsmail, Tarık ve Nisanur'un yaşları toplamı 134'tür. İsmail, Tarık ve Nisanur'un 

12 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?

Cevap: .............

3) İsmail 13 yıl önce 38 yaşındaydı. Muhammed, İsmail'den 15 yaş küçük 

olduğuna göre Muhammed 6 yıl önce kaç yaşındaydı?

50) Zümra aklından bir sayı tutmuştur. Zümra'nın aklından tuttuğu sayı 421 

sayısından küçük, 234 sayısından büyüktür. Zümra'nın aklından tuttuğu sayı en 

az kaç olabilir?

Cevap: .............

47) Bir sayının 18 fazlası 47 olduğuna göre bu sayının 28 katı kaçtır?

Cevap: .............

48) Üç basamaklı en küçük sayı ile iki basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır?

Cevap: .............

49) 450 - ▲ = 190  ve  ◇ - 60 = 110 işlemlerine göre ▲ - ◇ sonucu kaçtır?

Cevap: .............



PROBLEMLER

41) 501 sayısını kaç eksiltirsek sonuç 459 eder?

Cevap: .............

42) Üç sayıyın toplamı 709 sayısına eşittir. Birinci sayı 31 ve ikinci sayı 668 

olduğuna göre üçüncü sayının 222 fazlası kaçtır?

Cevap: .............

43) Bir sayının 8 eksiği 15 olduğuna göre bu sayının 23 katı kaçtır?

Cevap: .............

44) Bir miktar armut 4 kilogramlık poşetlere konuluyor. Bu paketlemede 15 

poşet kullanılmıştır. Eğer bu paketlemede 3 kilogramlık poşetler kullanılsaydı 

kaç poşet gerekirdi?

Cevap: .............

Cevap: .............

Cevap: .............

10) Sukeyna, üzerinde 4, 7 ve 8 rakamları yazılı olan üç tane top aldı. Sukeyna 

bu topları kullanarak kaç tane üç basamaklı tek sayı yazabilir?

9) En yakın onluğa yuvarlandığında 320 olan en küçük ve en büyük sayıların 

toplamı kaçtır?

Cevap: .............

Cevap: .............

8) XX  -  III işleminin sonucunun 3 eksiği kaçtır?

Cevap: .............

7) 6, 2 ve 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı en büyük sayı ile 

en küçük sayının toplamı kaçtır?
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PROBLEMLER

6) Emir 9 yaşındadır. Yunus'un yaşı, Emir'in yaşının 2 katıdır. Buna göre Yunus 

15 yıl önce kaç yaşındaydı?

45) ▲ - 40 = 340  ve  ▆ - 170 = 80 işlemlerine göre ▲ + ▆ sonucu kaçtır?

Cevap: .............



Cevap: .............
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11) Bir çıkarma işleminde fark 581, çıkan 269 olduğuna göre eksilenin 216 

eksiği kaçtır?

Cevap: .............

12) 84 sayısının yarısının 36 eksiği kaçtır?

PROBLEMLER

36) Mehmet bir günde 17 sayfa kitap okumaktadır. Mehmet 4 günde kaç sayfa 

kitap okur?

Cevap: .............

37) Betül her gün bir önceki günden 1 sayfa daha fazla kitap okumaktadır. 

Birinci gün 21 sayfa kitap okuyan Betül 4. günün sonunda toplam kaç sayfa 

kitap okumuş olur?

Cevap: .............

38) Yarısı 5 olan sayının 1 fazlası kaçtır?

Cevap: .............

39) Kerem yaşını soranlara yaşını en yakın onluğa yuvarlayarak 50 cevabını 

veriyor. Buna göre Kerem en fazla kaç yaşında olabilir?

Cevap: .............

Cevap: .............

40) Berranur'un annesi, Berranur'a 425 lira harçlık vermiştir. Berranur bu 

paradan 50 gün boyunca her gün 7 lira harcamıştır. Berranur'un kaç lirası 

kalmıştır?

Cevap: .............

15) Bir yardım kumbarasına Necip her gün 2 lira, Zümra ise 4 lira atmıştır. Otuz  

gün sonunda bu iki arkadaş toplam kaç lira yardım yapmışlardır?

Cevap: .............

14) 95 eksiği 476 eden sayı kaçtır?

Cevap: .............

13) Bir bölme işleminde bölen 4, bölüm 14 olduğuna göre bölünen en fazla kaç 

olabilir?

PROBLEMLER



Cevap: .............

PROBLEMLER

31) 114, 413, 43, 163, 529 sayıları büyükten küçüğe sıralandığında 4. ve 3. 

sırada olan sayıların toplamı kaçtır?

Cevap: .............

32) Zümra, Betül, Kerem ve Berranur 84 lirayı eşit şekilde paylaşırsa Zümra'nın 

payına kaç lira düşer?

Cevap: .............

33) Zümra, Sukeyna, Kayra ve Meyra'nın yaşları toplamı 207'dir. Zümra, 

Sukeyna, Kayra ve Meyra'nın 3 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

Cevap: .............

34) 64 sayısının çeyreğinin 44 fazlası kaçtır?

Cevap: .............

35) 4 tane 10 TL ile 1 tane 20 TL'nin toplamı kaç TL eder?

17) Muhammed'in 520 lira parası vardı. Kilogramı 10 lira olan armutlardan 44 

kilogram aldı. Kalan parasının çeyreğini Sukeyna'ya verdi. Buna göre 

Muhammed, Sukeyna'ya kaç lira para vermiştir?

Cevap: .............
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PROBLEMLER

16) 4 günde 64 ekmek tüketen bir aile bir günde kaç ekmek tüketir?

Cevap: .............

19) Zeynep günde 5 lira harcamaktadır. 14 gün sonra Zeynep'in 60 lira parası 

kaldığına göre Zeynep'in başlangıçta kaç lirası vardı?

Cevap: .............

18) 10. katta bulunan 23 kişilik bir grup 6 kişilik bir asansör ile en az kaç seferde 

20. kata çıkabilir?

20) İki sayının toplamı 12, farkı ise 8'dir. Bu bilgilere göre küçük sayı kaçtır?

Cevap: .............

Cevap: .............



PROBLEMLER

21) Bir sınıfta 18 kız öğrenci ve kızların 2 katı kadar da erkek öğrenci vardır. 

Buna göre bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?

Cevap: .............

22) Meyra kitabının 155 sayfasını okudu. Okuması gereken 150 sayfa kaldığına 

göre kitap toplam kaç sayfadır?

Cevap: .............

23) 647 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek üç basamaklı yeni bir sayı 

oluşturulmuştur. 647 sayısı yeni oluşan sayıdan 171 büyük olduğuna göre yeni 

oluşan sayı kaçtır?

24) Bir çıkarma işleminde fark , çıkandan  905 fazladır. Çıkan 15 olduğuna göre 

eksilen kaçtır?

Cevap: .............

25) Kumbarasına her gün 7 TL atan Hatice kaç günde 210 TL biriktirir?

Cevap: .............

PROBLEMLER

26) Bir sayının 4 katı 84 ettiğine göre bu sayı kaçtır?

Cevap: .............

27) İncisu'nun 88 TL parası vardır. Kerem'in parası İncisu'nun parasının 2 

katının 81 fazlası kadardır. Buna göre Kerem'in kaç TL parası vardır?

Cevap: .............

28) 5'in 2 katının 15 fazlası kaçtır?

Cevap: .............

29) Bir trenin birinci vagonunda 316, ikinci vagonunda 110 ve üçüncü 

vagonunda ise 46 yolcu vardı. İstasyonda trene 80 yolcu bindiğine göre trendeki 

yolcu sayısı kaç olmuştur?

Cevap: .............

30) Bir lokantada bulunan 19 masanın her birinde 2 müşteri bulunmatadır. Bu 

lokantada toplam kaç müşteri vardır?

Cevap: .............
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Cevap: .............


