İNTERAKTİF EĞİTİM

Problem Çözme -31. Okulumuzdaki bayrak yarışında Havva 6. Hasan amca, 360 TL olan ev kirasını
214
verdikten sonra 585 TL parası kaldığını
m, Görkem 295 m, Berat 296 m
söyledi. Hasan amcanın başlangıçta kaç TL
koşmuştur.
parası vardı?
Yarışta toplam kaç metre koşulmuştur?

2. Dedem, babamdan 28 yaş büyüktür.
Ben
babamdan 24 yaş küçüğüm. Dedem 72
yaşında olduğuna göre, ben kaç
yaşındayım?

7. Bir yolcu gemisinde 467 kişi vardır?
Bunlardan 24’ü gemi çalışanı, 143’ü erkek,
132’si bayan ve geri kalanı çocuktur. Bu
gemide kaç çocuk vardır?

3. Okulumuzdaki sergiyi 1.hafta 365 kişi 8. 426 + ABC = 847 işleminde ABC
ziyaret etti. 2.hafta birinci haftadan 76 az doğal
ziyaretçisi olan okul sergimizi iki haftada
sayısı kaçtır?
toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?

4. (758 – 265) – 142 = ? işleminin
sonucu
kaçtır?

5. 4 yüzlük, 6 onluk, 5 birlikten oluşan
sayıya 2yüzlük ve 6 birlik eklendiğinde
toplam kaç olur?

9. Bir çıkarama işleminde eksilen 604, fark
293 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır?

10. …… + 287 = 675 işleminde
verilmeyen
toplanan kaçtır?
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11. Bir okulda 574 tane öğrenci ve
öğretmen bulunmaktadır. Bu okulda 265
erkek öğrenci, 24 tane öğretmen olduğuna
göre, kaç tane kız öğrenci vardır?

16. Babam evimize 456 TL’ye televizyon
238
TL’ye fırın aldı. Bu ürünlere toplam kaç TL
ödedik?

12. Üç terimli bir toplama işleminde birinci
terim 76, ikinci terim 95’tir. Toplam 235
ise üçüncü terim kaçtır?

17. İki sayının farkı 127’dir. Eksilen 316
olduğuna göre diğer sayı kaçtır?

13. Farkın 581 olduğu bir çıkarma
işleminde eksilen 267 artarsa yeni fark
kaç olur?

18. 265 sayısında bir önce ve bir sonra
gelen sayıların toplamı kaçtır?

14. Özge, Metin ve Yiğit’in yaşları
toplamı
45’tir. Üçünün beş yıl sonraki yaşları
toplamı kaç olur?

19. Baba 47 kızı ise 19 yaşındadır. Baba
ile kızın üç yıl önceki yaşları farkı kaçtı?

15. Farkın 229 olduğu bir çıkarma
işleminde eksilen 45 artar, çıkan 17
eksilirse yeni fark kaç olur?

20. Ali amca ile kızının yaşları toplamı
46’dır.
Kızı 8 yaşında ise Ali amca kızı
doğduğunda kaç yaşındaydı?
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