İnteraktif Eğitim

Bölme Problemleri -31. Sınıf kitaplığımızda 78 kitap vardı. Kitapları 3 rafa eşit
6. Bir çıkarma işleminde eksilen 133, fark 49 ise bu çıkarma
şekilde dizdik. Her bir rafta kaç kitap vardır?
işleminde çıkanın 4’e bölümü kaçtır?

2. Bir bölme işleminde bölüm 16, bölen 5 ve kalan bölene
göre en büyük sayıdır. Bölünen sayı kaçtır?

7. Bir sayıyı 6’ya böldüğümüzde bölüm 16 çıkıyor. Bu sayıyı
3’e böldüğümüzde bölüm kaç çıkar?

3. 48 ile 37’nin toplamının 5’e bölümü kaçtır?

8. İki basamaklı en büyük sayının 3’e bölümünün 15 katı
kaçtır?

4. 96 kalemi Görkem 3’er, Berat 4’er grupluyor. İkisinin
bulduğu grup sayılarının toplamı kaçtır?

5. Ezgi 38, annesi 58 kilogramdır. Ezgi ile annesinin
ağıldıklarının yarısı kaç kilogramdır?

9. 2 saatte 98 litre su akıtan bir musluktan 7 saatte kaç litre
su akar?

10. 4 günde 12 ekmek yiyen bir aile bir ayda kaç ekmek
yer?
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11. Bir haftada 35 sayfa kitap okuyan Emir, 25 günde kaç
sayfa kitap okur?

16. Bir bölme işleminde bölünen 95, bölen 6 ise bölünen ile
kalanın çarpımı kaçtır?

17. Tarık’ın fındığı Emirhan’ın fındıklarının 5 katı kadardır.
Tarık’ın 85 tane fındığı olduğuna göre Emirhan’ın fındıklarından
kaç tane fazladır?

12. 3 gömlek 75 liradır. 8 gömlek kaç lira eder?

13. 2 kalem 6 liradır. 2 düzine kalem kaç lira eder?

18. Babasının yaşı Yağmur’un yaşının 6 katıdır. Babası ile
Yağmur’un yaşlarının toplamı 45 olduğuna göre babası kaç
yaşındadır?

14. 8 düzine kalemi Havva, Ceren, Lara ve Melek
aralarında eşit olarak paylaşıyorlar. Melek kalemlerini
Ceren’e verirse Ceren’in kaç kalemi olur?

19. Berna ile Beril’in 84 tane cevizi vardır. Beril’in cevizlerinin
sayısı Berna’nın cevizlerinin sayısının 3 katı olduğuna göre
Berna’nın kaç tane cevizi vardır?

15. Sınıfımızdaki kitapları sekizerli grupladığımızda 11 grup
oluşuyor ve 7 kitap artıyor. Sınıfımızda kaç tane kitap
vardır?

20. Özge’nin annesi 39 yaşındadır. 3 yıl önce annesinin yaşı
Özge’nin yaşının 4 katı ise Özge şimdi kaç yaşındadır?
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