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Kesir Problemleri 

1. Bir sınıfta 32 kişi var. Bu sınıf, saat 12.00 ile 13.30 arasında 

beslenme yapıyor. 

a. Dün, sınıfın 
8

3
’ü evden sandviç getirdi. Sınıfta kaç kişinin 

sandviçi vardır? 

 

b. Sandviç getirmeyen öğrencilerin 
5

3
’ü kantinden yiyecek aldı. 

Kalan öğrenciler de yakın olduğu için evine gitti. Kaç kişi 

evinde, kaç kişi kantinde yemek yedi? 

 
c. Bugün ise dün sandviç getirenlere 4 kişi daha katıldı. Bugün 

sınıfta kaç kişinin sandviçi var? 

 
2. Bir sınıfın mevcudu 30 kişidir. Buna göre: 

a. Sınıf mevcudunun 
5

1
’ine yetecek kadar boya olduğuna göre 

kaç kişi boyama yapabilir? 

b. Boyama yapmayan öğrencilerin yarısı öğretmene yardım 

ettiğine göre öğretmene kaç kişi yardım eder? 

 

c. Geriye kalan öğrencilerin 
3

1
’i izin alıp giderse sınıfta kaç kişi 

kalır? 

 
 

3. Aşağıda verilen ölçülerin belirtilen kesir kadarını bulunuz. 

a. 4 metrenin 
5

3
’ü .................................................... santimetredir. 

 

b. 300 gramın 
15

7
’si ..................................................... gramdır. 

 

c. 640 mililitrenin 
8

5
’i ................................................. mililitredir. 
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d. ç. 3 saatin 
9

4
’ü ..................................................... dakikadır. 

 

4. Aslı, bir günün 
4

1
ini okulda geçirdi. Okuldan çıktıktan sonra 

annesi ile alışverişe gitti. Bu da bir günün
6

1
 i kadar zamanını 

aldı. Günün 
6

1
inde ders çalıştı. Son olarak da günün

3

1
 ini 

uykuda geçirdi. 

a.  Aslı, okulda kaç saat geçirmiştir? 

 
b. Alışveriş için ne kadar zaman harcamıştır? 

 
c.  Kaç saat ders çalışmıştır? 

 
d.  Bir günde kaç saat uyumuştur? 

 

e. Aslı’nın bir günden arta kalan zamanı ne kadardır? Aslı bu 

zamanı nasıl değerlendirmiştir? 

 
5. Ömer, girdiği seviye tespit sınavında tüm soruları 2 saatte 

cevaplayacaktı. Zamanının 
8

4
’ünü matematik, 

8

2
’sini de fen ve 

teknoloji dersinin sorularına ayırdı. Geriye kalan zamanını Türkçe 

dersine ait soruları cevaplamak için kullandı. 

a.  Ömer, matematik dersi için kaç dakika zaman ayırdı? 

 
b. Türkçe dersi için kaç dakika zaman ayırdı? 

 
c. Cevaplarını kontrol etmek için zamanı kaldı mı? 

 
d. Siz olsaydınız zamanı nasıl ayarlardınız? Kesirle ifade ediniz. 
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