
 

 

 

 
 

 

1) Bir sayı ile iki katının toplamı 27

olduğuna göre bu sayı kaçtır?

2) Bir karıncanın kendi ağırlığının 6 katını 

taşıyabildiğini öğrenen Serhan yük taşıyan 

bir karıncayı yüküyle birlikte tarttığında 

4,9 gr geldiğini görüyor. 

Buna göre karınca kaç gramdır?

3) Annesinin yaşı kızının yaşının 4 katıdır.

Anne ve kızının yaşları toplamı 45 olduğuna

göre anne kaç yaşındadır?

4) Baba ile oğlunun yaşları toplamı 54 ve 

baba oğlunun 5 katı yaşında olduğuna göre 

oğlu kaç yaşındadır?

5) Bir kütüphanedeki romanların sayısı 

araştırma kitaplarının sayısının 4 katıdır. 

Toplam 70 adet roman ve araştırma kitabı 

olduğuna göre bu kütüphanede kaç tane 

roman vardır?

  

 

 

 

6) Ali ile Ayşe'nin yaşları toplamı 39'dur.

Ali Ayşe'den 9 yaş büyük olduğuna göre

Ali kaç yaşındadır?

7) Baldo ve osmancık pirinçlerinden toplam 

50 kg alan bir bakkal osmancık pirinci 4 kg 

daha fazla aldığına göre kaç kg baldo pirinç

almıştır?

  

 

8) 75 tane film CD'i içerisinde , macera 

filmleri korku filmlerinden 17 tane daha 

fazla olduğuna göre kaç tane korku

filmi vardır?

9) yaşları toplamı 58 olan iki kardeşin 

yaşları farkı 12 olduğuna göre büyük 

kardeş kaç yaşındadır?

10) Abisinden 8 yaş küçük olan Pınar

ile abisinin yaşları toplamı 42 olduğuna 

göre Pınar kaç yaşındadır?

  

 

11) Toplamları 50 olan iki sayıdan büyük

sayı küçük sayının 2 katından 5 fazla 

olduğuna göre küçük sayı kaçtır?

12) Can, kardeşinin yaşının 3 katından 4 yaş

küçüktür. Can ve kardeşinin yaşları toplamı

24 olduğuna göre Can kaç yaşındadır?

13) Birsayı kendisinin 4 katının 6 eksiği ile

toplandığında 154 oluyor. Bu sayı kaçtır?

14) Bir manavda bulunan karpuzların sayısı

kavunların sayısının 3 katından 7 fazladır 

ve  toplam 79 tane karpuz ve kavun vardır.

Buna göre kaç tane karpuz vardır?

15) Bir ressamın yağlı boya tablo sayısı, sulu

boya tablo sayısının 2 katından 4 fazladır.

Bu ressamın toplam 100 adet tablosu 

olduğuna göre kaç tane yağlı boya tablosu 

vardır?
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16) Bir öğrenci 360 sayfalık bir kitabı

hergün bir önceki günden 12sayfa fazla 

okuyarak 5 günde bitiriyor. Buna göre 

bu öğrenci ilk gün kaç sayfa kitap 

okumuştur?

17) Bir öğrenci 460 sayfalık bir kitabı 

hergün bir önceki günden 26 sayfa fazla

okuyarak 5 günde bitirdiğine göre son

gün kaç sayfa kitap okumuştur?

18) 270 km yolu hergün 10 km daha az

bisiklet sürerek 3 günde bitiren bir 

bisikletçi ilk gün kaç km yol bisiklet

sürmüştür?

19) 110 dönüm tarla bir önceki günden

15 dönüm az işlenerek 4 günde tüm

tarlaya ürün ekiliyor. Buna göre son 

gün kaç dönüm yere ürün dikilmiştir?

  

 

 

 

20) 720 sayfalık bir tarih kitabının hergün 

bir önceki günün iki katı kadar okuyarak 

4 günde bitiren Safiye ilk gün kaç sayfa 

kitap okumuştur?

 

 

 

 

 

 

 

21) 372 kg buğdayın hergün bir önceki 

günün yarısı kadarını un yapan bir değirmen

5 günde buğdayı bitirdiğine göre son gün

kaç kg buğday un yapılmıştır?

22) Aralarında 3000 km mesafe olan 

Almanya'dan Türkiye'ye her gün bir önceki

günün 3 katı kadar araçını sürerek gelen bir

tır şöförü 3. gün kaç km yol gitmiştir?

 

 

 

 

23) Süleyman ilk gün 35 sayfa okuyarak 

başladığı bir kitabı hergünbir önceki 

günden 14 sayfa fazla okuyarak 5 günde

bitirdiğine göre bu kitap kaç sayfadır?

24) Bir çiftçi ilk gün 80 L süt sağıyor ve

diğer günler bir önceki günden 12 L daha

fazla süt sağarak bir haftada toplam 

kaç Litre süt sağmıştır? 

25) İlk gün 45 kg çay toplayan Fadime

temposunu biraz daha artırarak hergün 

bir önceki günden 15 kg daha fazla çay 

toplayarak 375 kg çayı kaç günde toplar?

26) Toprağa bırakıldığı gün 65 metre 

çapında bir alanı zehirleyeyen atık pil

hergün yağan yağmurlar nedeniyle bir önceki

günden 17 metre daha fazla alana zehir 

yaymaktadır. 297 metre çapındaki bir alan

kaç günde zehir atıklarından etkilenir?

  

 



 

 

 
 

 

27) Murat, Ahmet ve Selim 350 TL parayı

kendi aralarında paylaşıyor. Ahmet, 

Murat'ın 2 katı kadar, Murat Selim'in 

2 katı kadar para aldığına göre 

Ahmet kaç lira almıştır?

28) 540 tane bilyeyi Hakan, Alper ve

Cihan aralarında paylaşıyor. Hakan 

Alper'in 3 katı, Alper Cihan'ın 2 katı kadar 

bilye aldığına göre Cihan'ın payına kaç 

bilye düşmüştür?

29) Bir gün Fatma, Zeynep ve Ümmü 

zeytin toplamaktadır. 

Fatma Ümmü'nün topladığı zeytinin 2 katı, 

Zeynep'in topladığı zeytinin 3 katı kadar 

zeytin toplamıştır.

Üçü birlikte 220 kg zeytin topladığına göre 

Ümmü kaç kg zeytin toplamıştır?

30) Pınar, Aylin ve Kezban anket 

yapmaktadır. Pınar Kezban'ın anket 

yaptığı kişi sayısının 3 katı kadar, Aylin'in 

anket yaptığı kişi sayısının 5 katı kadar 

kişiye anket yapmıştır.Toplam 115 

kişiye anket uygulandığına göre 

Pınar kaç kişiye anket uygulamıştır?

  

 

 

 

 

 

 

31) 320 tane yumurtanın tanesini 40 kr'tan

alan bir bakkal yumurtaların 30 tanesini

getirirken kırıyor. Geriye kalan

yumurtaların tanesini 70 kr'tan sattığına 

göre, bakkal kaç lira kar etmiştir?

32) Kilogrmını 80 kr'tan 450 kg domates 

satın alan bir manav getirirken domateslerin 

25 kg'nın ezildiğini görüyor. Manav , geri 

kalan domatesleri 1,5  liradan sattığında 

kaç lira kar eder?

33) 50 kr'tan 70 tane köy yumurtası alan 

bir satıcı yolda 10 tane yumurtayı kırıyor.

13 tl kar yapabilmesi için satıcı , 

yumurtaları kaç kr'tan satmalıdır?

34) Bir satıcı 2 TL'den 250 kg şeftali alıyor 

ve şeftalilerin 50 kg'ı yolda eriyor. Satıcı 

geri kalan şeftalilerin kg'ını kaç liraya 

satmalıki 300 TL kar edebilsin?

35) 3,5 TL'den aldığı 150 tane biblodan 

30 tanesini kıran Seçil, geri kalan bibloları

kaç liraya satarsa zarar etmez?

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

36) Aslı , Zeynep'ten 3 kg ve Şennur'dan

4 kgdaha ağırdır.Üçünün kiloları toplamı

65 kg olduğuna göre Zeynep kaç kg'dır?

37) Hatice , Fatma'dan 5 yaş büyük, 

Fatma, Ebru'dan 3 yaş küçüktür. Üçünün 

yaşları toplamı 37 olduğuna göre Hatice

kaç yaşındadır?

38) Fatih ,Enes'ten 4 yaş küçük, 

Hasan, Enes 'ten 2 yaş küçüktür. Üçünün 

yaşları toplamı 50 olduğuna göre Hasan

kaç yaşındadır?  

 

  

39) 4'er yıl ara ile doğmuş üç kardeşin 

yaşları toplamı 72 olduğuna göre 

en küçük kardeş kaç yaşındadır?

40) 25 yaşında ilk kez anne olan Selma, 

3 yıl sonra ikinci çocuğu dünyaya 

gelmiştir. Şu an annenin yaşı çocukların 

yaşaları toplamına eşit olduğuna göre

anne kaç yaşındadır?

41) 8 kişinin 5 yıl sonra yaşları toplamı 

208 olacaktır. Bu 8 kişinin 3 yıl önceki 

yaşları toplamı kaçtır?

  

 

 

 

 

 

42) 1710 kg pirinç 15 kg'lık torbalara 

konuluyor. Her torba 25 TL'den satılacaktır.

Buna göre pirinç tamamının satışından kaç

lira kazanılır?

43) 12958 L su 19 L'lik damacanalara 

doldurulacak ve bir damacana 8 TL'den

satılacaktır. Buna göre bu satışın sonunda

kaç lira kazanç olur?

44) 12 kg'lık şişelerde bulunan 29 adet 

zeytin yağ şişesi 3L'lik şişelere konuluyor.

Yeni şişeler 24 liradan satıldığına göre 

kaç lira kazanç elde edilmiştir?

45) 50 kg'lık 28 adet şeker çuvalı 5 kg'lık

olarak poşetlenecektir. Yeni poşetler 

12 TL'den satılacağına göre kaç lira 

kazanç olur?

46) Bir paketin içinde 24 adet tişört 

bulunan 32 paket tişört 3'erli olarak 

yeniden paketleniyor ve yeni paketler 

25 TL'den satıldığına göre kaç lira 

kazanç olur?

  

 

 

 

 

 

 


