İnteraktif Eğitim
Bölme Problemleri -61. 4 kilogram domates 12 TL’dir. 5 kilogram
10. 4 kalem parasına 9 silgi alınıyor. 45 silgi
domates alan annem satıcıya kaç TL ödemiştir?
parası ile kaç tane kalem alınır?

2. Sınıfımızda 35 öğrenci vardır. Öğrenciler
sıralara üçerli oturunca 2 öğrenci ayakta
kalıyor. Sınıfımızda kaç sıra vardır?

11. Tuncay’ın 60 cevizi vardı. Tuncay cevizlerinin
18 tanesini kendisi yedi. Kalan fındıkları 3
arkadaşına eşit olarak paylaştırdı. Her
arkadaşına kaç tane fındık verdi?

3. Biri diğerinin 3 katı olan iki doğal sayının toplamı
72’dir. Bu sayılardan büyük olanı kaçtır?

4. Şerife ve dört arkadaşı, bir tabaktaki 47 çileği
eşit sayıda paylaştı. Tabakta kalan çilekleri de
Şerife yedi. Şerife toplam kaç çilek yemiştir?

12. Bir manav 8 kasa portakal aldı. Her kasada
17 kilogram portakal var. Portakallar dörder
kiloluk poşetlere doldurulursa kaç poşet
gerekir?

13. Bir satıcı 8 düzine sabun dörderli paketlere
paylaştırıldı. Satıcı kaç tane paket hazırladı?
5. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 13 ve kalan
5’tir. Bölünen kaçtır?

6. Bir manav; 92 karpuzun yarısını birinci gün, 28
karpuzu ikinci gün satıyor. Manavda kaç karpuz
kalmıştır?

14. Sınıfımızdaki dolabın 5 tane rafı
bulunmaktadır. 73 tane hikaye kitabını bu
raflara eşit olarak dizersek kaç tane hikâye
kitabı artar?

15. 7 düzine bilye 8 kutuya eşit olarak
paylaştırılıyor. Kaç bilye artar?
7. Annenin yaşı, oğlunun yaşının 5 katından 4
fazladır. Anne 29 yaşında olduğuna göre oğlu
kaç yaşındadır?

8. Yeşim, öykü kitabından 3 günde 63 sayfa
okudu. Yeşim, her gün 5 sayfa fazla okusaydı 3
günde kaç sayfa okumuş olurdu?

16. 7 kardeş bir miktar fındığı eşit olarak
paylaştılar. Her birine 13 fındık düştü. 6 fındık
da arttı. Paylaştıkları fındıkların sayısı kaçtır?

17. Sıla 110 sayfa olan öykü kitabının 12
sayfasını okudu. Kalan sayfaları her gün eşit
şekilde okuyarak bir haftada bitirdi. Sıla günde
kaç sayfa okudu?

9. 30 portakaldan 5 bardak portakal suyu elde
ediliyor. 15 bardak portakal suyu için kaç
portakal sıkmak gerekir?
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ETKİNLİK BAK
26. Betül her gün 10 sayfa okuyarak kitabını 9
günde bitirdi. Aynı kitabı 5 günde bitirseydi,
18. Bir bakkal 50 kg şekeri üçer kilogramlık
günde kaç sayfa okuması gerekirdi?
poşetlere dolduruyor. Kaç kilogram şeker
artar?
27. Bir otomobil. 3 litre benzinle 27 km yol
gidiyor. Bu otomobilin 90 km yol gidebilmesi için
deposunda en az kaç litre benzin olmalıdır?
19. Ablam 6 tabağa beşer elma koydu. Elmaları
4 tabağa eşit olarak paylaştırsaydı kaç tane
elma artardı?
28. Bir çocuk p*arkında 4 tane salıncak vardır.
20 dakikalığına parka gelen 16 çocuk eşit
20. Nöbetçi öğrenci 5 kutu tebeşiri 4 sınıfa eşit
sürelerle sallandığına göre bir çocuk kaç dakika
olarak paylaştırdı. Her kutuda 12 tane tebeşir
sallanmıştır?
olduğuna göre, sınıflar kaçar tane tebeşir aldı?

21. Bir çiçekçi 12’şerli 7 demet çiçek hazırladı.
Aynı çiçekleri 4’erli olarak demet yapsaydı, kaç
tane demet oluşurdu?

29. 7 yıl önce yaşları toplamı 15 olan 3
arkadaşın 4 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?

30. Ağabeyimin yaşı ben 3 yaşında iken benim
22. Bir kırtasiyeci 56 kalemi 4 kutuya eşit olarak
yaşımın 3 katıydı. Ben şimdi 12 yaşında
paylaştırdı. Kutuların her birini 5 TL’den sattı.
olduğuma göre ağabeyim kaç yaşındadır?
Kalemlerin tamamını kaç TL’ye sattı?

23. Bir sınıfta 24 sıra var. Her sırada 3 öğrenci
otursaydı bu sınıfta kaç tane sıra olması
gerekirdi?

24. Annem 8 tabağa yedişer ayva koydu, 5
tane ayva arttı. Bu ayvaların tamamını 6
tabağa paylaştırsaydı kaç tane ayva artardı?

31. Annemin yaşı kardeşim 5 yaşında iken onun
yaşının 6 katıydı. Kardeşim şimdi 13 yaşında
olduğuna göre annem kaç yaşındadır?

32. Ablamın yaşı, benim yaşımın 2 katıdır.
Dedemin yaşı, ablamın yaşının 3 katıdır. Dedem
60 yaşında olduğuna göre benim yaşım kaçtır?

25. Bir çiftçi bahçesindeki 12 elma ağacının her
birinden 8 kg elma topladı. Topladığı elmaları 5
sepete eşit olarak paylaştırdı. Kaç elma
artmıştır?
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