
 

 

1. 65 lira paramın  
�

�
 ‘ sini harcadım. Kaç 

lira para harcadım? 

2. 84 sayfa kitabın 
�

�
 ‘ ini okudum. Geriye 

okunacak kaç sayfa kaldı? 

3. Bahçemizdeki 45 fidanın 
�

�
 ‘ ü

fidanıdır. Bahçemizde kaç tane

fidanı vardır? 

4. 42 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin

kızdır. Sınıfta kaç kız öğrenci 

5. 45 yolcu bulunan otobüsteki 
�

�
 ‘ si erkektir. Otobüste Kaç erkek 

yolcu vardır? 
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‘ sini harcadım. Kaç 

 

ini okudum. Geriye 

 

‘ ü çam 

ç tane çam 

 

42 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 
�

�
 ‘ ü 

 vardır? 

 
 yolcuların 

Kaç erkek 

 

6. Bir satıcı 96 kg elmanın 

Geriye kaç kilogram elma kaldı

7. Ceren‘in yaşı dedesinin yaşının 

kadardır. Ceren

olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı

kaçtır? 

8. Metroda bulunan 84 yolcunun 

durakta , 
�

�
 ‘ si ikinci durakta indi.

Metroda kaç yolcu kaldı

9. 
�

�
 ‘ ü 36 sayfa olan kitabın tamamı kaç 

sayfadır? 

10. Dedemin yaşının 

kaç yaşındadır? 

Kesir Problemleri  

kg elmanın  
�

�
 ‘ ünü sattı. 

Geriye kaç kilogram elma kaldı? 

 

‘in yaşı dedesinin yaşının  
�

�
 ‘ i 

Ceren‘in dedesi 56 yaşında 

olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı 

 

Metroda bulunan 84 yolcunun 
�

�
 ‘ü ilk 

i ikinci durakta indi. 

Metroda kaç yolcu kaldı? 

 

6 sayfa olan kitabın tamamı kaç 

 

ının  
�

�
 ‘ i 40 ‘tır. Dedem 
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11. Annem yaptığı 72 kurabiyenin 
�

�
 ‘ini 

misafirlere ikram etti. Acaba bize kaç 

kurabiye kaldı?   

 

12. 75 km’lik yolun  
�

�
  ‘ini giden bir otobüsün 

geriye kaç km yolu kalmıştır? 

 
13. Bizim sınıfımızda 45 kız öğrenci, kız 

öğrencilerin 
�

� 
 ‘i kadar erkek öğrenci vardır. 

Bizim sınıfımızda toplam kaç öğrenci vardır? 

 
14. Okul 96 gün sonra tatil olacak. 

 Günlerin 
�

�
 ‘i geçti. Tatile kaç gün kaldı? 

 
 

15. Kumbaramda bulunan paranın 
�

�
 ‘ü , 

75 liradır. Kumbaramdaki paranın 

tamamı kaç liradır? 

 

16. Bir su deposunun 
�

�
 ‘ i doludur. Su 

deposunda 70 litre su olduğuna göre 

depo dolu iken kaç litre su alır? 

 
17. Yavuz ‘un Türkçe sınavından aldığı 

notun  
�

�
 ‘ü 44 ‘tür. Yavuz , Türkçe 

sınavından kaç almıştır? 

 

18. 15 cevizin  
�

�
 ‘ i çürük çıktı. Kaç 

ceviz çürük çıkmıştır? 

 

19. Kıvanç 60 misketin  
�

�
 ‘ ini arkadaşı 

Uras ‘a verdi. Kıvanç ‘ın kaç misketi 

kaldı? 

 

20. 24 öğrencinin  
�

�
 ‘ i gözlüklüdür. Kaç 

tane gözlüklü öğrenci vardır? 

 


