
1. Annem, tatlı yapmak için 
tencereye önce 5, sonra 8 
çay bardağı süt koymuştur. 
Buna göre Annem, tencereye 
kaç çay bardağı süt 
koymuştur? 

2. Bir tencere 12 su bardağı süt 
almaktadır. Tencereden önce 
4 bardak sonra da 2 
bardak süt alınarak içiliyor. 
Tencerede kaç bardak süt 
kalır?

Sıvıları Ölçme Problemleri

5. Boş bir kova, 5 sürahi su ile 
dolmaktadır. Bir sürahi de 4 
bardak su ile dolduğuna 
göre boş kova kaç bardak 
su ile dolar? 

6. Masadaki sürahiden Özge 3 
bardak, Rana 2 bardak, 
Ceylin de 1 bardak su içince 
sürahideki su bitti. Sürahi kaç 
bardak su almaktadır? 

3. Kevser, diktikleri fidanı her 
gün 5 bardak su ile 
sulamaktadır. Kevser, iki 
günün sonunda kaç bardak 
su kullanır? 

4. Bir fincan, 8 kaşık kahve ile 
dolmaktadır. Buna göre 3 
fincan, kaç kaşık kahve ile 
dolar? 

7. Bir varil 45 kova su ile 
dolmaktadır. Varilin içindeki 
suyun 18 kovası kullanılırsa 
varilde kaç kova su kalır?

8. Kuzey, her gün 2 bardak süt 
içiyor. Buna göre Kuzey, bir 
haftada kaç bardak süt içmiş 
olur? 



9. Bir paket sütten 4 bardak süt 
çıkmaktadır. Buna göre 5 
paket sütten kaç bardak süt 
çıkar?

10. Bir kilogram limondan 4 
bardak limon suyu çıkıyor. 
Buna göre 5 kilogram 
limondan kaç bardak limon 
suyu çıkar? 

13, Bir kutudaki süt miktarı, 8 
çay bardağı süte eşittir. 
Bulut, kedisine 4 çay bardağı 
süt vermiştir. Geriye kaç 
bardak süt kalmıştır? 

14. Bir bidondaki su miktarı, 43 
bardak suya eşittir. 
Bidondaki suyun 17 bardağı 
kullanılmıştır. Geriye kaç 
bardak su kalmıştır? 

11. 5 kilogram zeytinden 1 çay 
bardağı zeytinyağı çıkıyor. 3
çay bardağı zeytinyağı için 
kaç kilogram zeytin gerekir?

12. Bir çaydanlıktan 13 bardak 
çay çıkmaktadır. 
Çaydanlıktan 8 bardak çay 
içildiğine göre kaç bardak 
çay kalmıştır?

15. Bir şişeden 9 bardak 
zeytinyağı çıkmaktadır. 2 şişe 
Zeytinyağının 15 bardağı 
kullanılırsa geriye kaç 
bardak zeytinyağı kalır?

16. Bir şişeden 7 bardak meyve 
suyu çıkarsa 3 şişe meyve 
suyunun 12 bardağı içilirse 
geriye kaç bardak meyve 
suyu kalır? 


