İnteraktif Eğitim
Bölme Problemleri -51. 54 bilyeyi Emir, Berat ve Tarık aralarında eşit olarak paylaşıyorlar.
5. Kalansız bir bölme işleminde bölen 7, bölünen 84’tür. Bu işlemde
Her birine kaç bilye düşer?
bölüm kaçtır?

2. 87 makarna paketi 4 rafa eşit sayıda yerleştirilecektir.
a. Her rafa kaç paket konulur?

b.

6. Berna, annesinin pişirdiği 70 kurabiyenin 3 tanesini yedi. Kalanları 8
tabağa eşit olarak dağıtmak istiyordu.
a. Her tabağa kaç kurabiye koyar?

Kaç paket artar?
b. Tabaklara dağıttıktan sonra kurabiye artar mı?

3. Kalansız bir bölme işleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçtır?
7. 54 kg’lık bir çuval pirinç 5 kg’lık poşetlere erleştirilmek isteniyor.
Pirincin 1 kg’ı poşetlere doldurulurken dökülüyor.
a. Bu poşetleme işleminde kaç poşet kullanılır?
4. 58 TL, 3 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Bu bölme işlemi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
b. Geriye kaç kg pirinç kalır?
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8. 4 arkadaştan Baran’ın 7, Ayşen’in 12, Emirhan’ın 8 ve Ceren’in 3
12. 96 TL’si olan Nergis, tanesi 4 TL olan çoraplardan kaç tane
TL’si vardır. Hepsi paralarını bir araya getirip eşit olarak
alabilir?
paylaşmak istiyorlar.
a. Her birine kaç TL para düşer?
13. Kalansız bir bölme işleminde bölen 3, bölüm 18’dir. Bu işlemde
bölünen kaçtır?
b.

Kaç TL para artar?

9. Selçuk 16 sayfasını okuduğu kitabını her gün 15 sayfa okuyarak 5
günde bitiriyor. Selçuk’un okuduğu kitap kaç sayfadır?

14. Bir kitap 14 sayfalık 7 bölümden oluşmuştur. Bu kitap kaç
sayfadır?

10. Bir sınıftaki öğrenciler yedişerli 8 grup oluşturunca 6 kişi açıkta
kalıyor. Bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır?

15. 63 kg toz şeker 5 kg’lık poşetlere doldurularak paketlenecektir.
Paketleme işleminden sonra geriye kaç kg şeker kalır?

11. Bir bahçıvan satın aldığı 63 çiçeği 4 bölüme eşit sayıda dağıttı.
Bu bölümlere çiçekleri üçerli gruplar hâlinde dikti. Dağıtma işinden
sonra kaç çiçek artmıştır?

16. Her birinde 6 bisküvi bulunan 6 paketteki bisküvileri 9 kişi eşit
olarak paylaşıp yedi. Bir kişi kaç bisküvi yemiştir?

www.testimiz.com

