
 

PROBLEM ÇÖZELĠM 

1- 624 litre sıvı sabun 8 litrelik ĢiĢelere 

dolduruluyor. ġiĢelerin her birini 12 TL’ye 

satınca kaç lira kazanır? 

 

 

 

 

 

 

2- Bakkal 3216 kg toz Ģekeri 4 kg’lık poĢetlere 

dolduruyor. Bu iĢ için kaç tane poĢet kullanır? 

 

 

 

 

 

 

 

3- 948 sayısının yarısının 136 fazlası olan sayı 

kaçtır? 

 

 

 

 

 

 

 

 4- 951 liralık televizyonu alırken 103 lirasını 

peĢin veren annem kalan parayı 8 taksit ile 

ödüyor. Buna göre her taksit kaç lira olur? 

 

 

 

 

 

 

 

5- Bir bölme iĢleminde bölen 27, bölüm 49, kalan 

24 ise bölünen kaçtır? 

 

 

 

 

 

 

 

 6-  836 cevizi 4 arkadaĢ aralarında 

paylaĢıyorlar. Buna göre her birine kaç ceviz 

düĢer? 

 

 

 

7- Babam 9 ay taksitle 378 liralık ütü almıĢtır. 

Buna göre ütü için ayda kaç lira öder? 

 

 

 

 

 

 

 

8-  910 çiçeği destelemek istiyorum. Destelenen 

çiçekler kaç deste olur? 

 

 

 

 

 

 

 

9- Bir kamyonda 1850 kg buğday var. Bu 

buğday 50 kg buğday alan kaç tane çuvala 

doldurulur? 

 

 

 

 

 

 

10 – Manav elindeki 1825 elmayı 25 kasaya eĢit 

olarak paylaĢtırmak istiyor. Her kasada kaç 

elma bulunur? 

 

 

 

 

 

 

 

11-  328 litre sıvı sabun 4 litrelik ĢiĢelere 

dolduruluyor. ġiĢelerin her birini 6 liraya satan 

satıcı toplam kaç lira kazanır? 

 

 

 

 

 

 

12-  Okulda düzenlenen geziye 960 kiĢi 

katılmıĢtır. Her minibüse 20 kiĢi bindiğine göre 

geziye kaç minibüs katılmıĢtır? 

 

 

 



13-  1140 liralık çamaĢır makinesi alırken 120 

lirasını peĢin veren annem kalan parayı 12 

taksit ile ödüyor.Her taksit kaç lira olur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-  Bir düzine tiyatro bileti 144 lira, bir deste 

sinema bileti 150 liradır. Buna göre bir tiyatro 

ve bir sinema bileti toplam kaç liradır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-  Maya, 54 mevcudu olan bir sınıfta 2 kiĢi 

arasında yapılan okul temsilciliği seçimini 6 oy 

fazlasıyla kazanıyor. Maya kaç oy almıĢtır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-  800 metre uzunluğundaki bir yolun bir 

tarafına 4 metre aralıklarla ağaç dikilecek. Bu iĢ 

için kaç ağaç gerekiyor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12-  Bir manav, 300 kilogram elmayı 30 adet 

kasaya paylaĢtırmak istiyor. Manav elmaları 

kasalara paylaĢtırdıktan sonra, her bir kasada 

kaç kilogram elma olur? 

 

 

 

 

 

 

 

17-  Ayça, kırtasiyeden 8 tane kalem aldı. 100 TL 

verip 28 TL para üstü aldı. Buna göre kalemin 

tanesi kaç TL’dir?  

 

 

 

 

 

 

 

 

18-  Bir inek günde 10 litre, bir koyun ise 6 litre 

süt vermektedir. Çiftçi, bir haftada elde ettiği 

sütleri 4 litrelik ĢiĢelere koyup, ĢiĢelerin tanesini 

5 TL’den sattı. Çiftçi kaç TL para kazanmıĢtır? 

 

 

 

 

 

 

 

19-  Emre, 15 ağacın her birinden 15 kg elma 

topladı. Bu elmaları her biri 5 kg’lık olan 

kasalara koymak istiyor. Kaç tane kasa gerekir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-  Sema 90 sayfalık kitabın önce 18 sayfasını 

okudu. Geriye kalan sayfaları 6 günde eĢit 

Ģekilde okumak istiyor. Günde kaç sayfa kitap 

okumuĢ olur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-  Ġlknur’ un 60 cevizi vardı.15 cevizde kardeĢi 

verdi. Cevizlerini 5 torbaya eĢit Ģekilde koymak 

istiyor. Her torbaya kaç ceviz koymalı? 

 

 

 

 

 

 

 

 



-DE  -DA YAZIM ÇALIġMASI 

        !!! -de (-da) 'yı cümleden çıkarıp  okuduğumuzda,cümlenin anlamı bozulmuyorsa ayrı yazıyoruz. 
 

CÜMLE D Y 

Alacak  ya da almayacak. x  

Ali’de kırmızı bir araba var mı?   

Amcası da halası da düğüne geldi.   

Antalya’da raylı sistem çalıĢması var.   

Arabayı satıp da arsa mı alsak?”   

ArkadaĢımda da bundan var.      

Ayda yılda bir uğrar oldu.   

Baharda rengarenk çiçekler açar.   

Bakkaldan da alıĢveriĢ yaparız.   

Bayrağımızda, yurdumuzda kutsaldır.   

Bazen yanlıĢ yapmakta faydalı oluyor.   

Ben ağlamayayım da kimler ağlasın?”   

Bende okula gitmek istiyorum.   

Berke kanepede uyuyor.   

Biz de Kozaklı’ya gideceğiz.   

Bize Ahmet’de gelecek.   

Bizim Ahmet de gelsin.   

Bu golü sen de olsan yerdin.   

Bu testi de hemen çözdüm.    

Bununda bir nedeni olması gerekir   

Büyüyecek de bana bakacak.   

Cananda akĢam bizde yatacakmıĢ.   

Ceketimi kardeĢimde kullanıyor.   

ÇalıĢ da çalıĢ...   

ÇalıĢıp da kazanacaksın.   

ÇamaĢırları elde yıkıyormuĢ.   

Çocuklar okusun da ne okursa okusun   

Çoraplarımıda yıkadım.   

Dayımda buraya gelecek.   

Deniz de kum, on da para.   

Duvarda tablo asılıydı.   

Dün gece de eve geç gelmiĢ.   

Elde avuçta ne varsa bitti.   

Eldivenlerim siz de kalmıĢ.   

Ev de misafirler var.   

Evde arkadaĢlarıyla test çözüyordu.   

Gel Osman’ım, otur da yemek ye.   

Gülperi de grip olmuĢ.   

Haberi evine de bildirmiĢler.   

Hasan, Özkan’ıda simamaya götürmüĢ.   

Hazal da münazarada güzel  anlattı.   

Haziranda okullar kapanacak.   

Her Ģey yerli yerinde.   

YaĢasın! Bende gelebileceğim.   

Ġsmail akĢam siz de kalmıĢ.   

CÜMLE D Y 

Kaan’ın da ayakkabısı var.   

Kalemim Didem’de kalmıĢ.   

Kapıda bekliyor.   

KardeĢim okul da çok yaramazlık yapmıĢ.   

Kerem’de para kalmamıĢ.   

Kitabım Emre de kaldı.   

Kitabımı Ali  de  okumak istedi.   

Kitapta güzel resimler var   

KomĢuda yangın çıkmıĢ.   

Marketler de indirim vardı.   

Nisan sonunda çiçekler açar.   

Okulda kitaplar var.   

Onunla konuĢsam da beni dinlemez   

Osman yangında çok korktu.   

Ödevlerimi bilgisayar da yaptım.   

Öğretmen bana da teĢekkür etti.   

Ömer,benim de arkadaĢımdır.   

Piyango sanada mı çıkmadı.   

Radyoda dinlediğim Ģarkıyı ezberledim.   

Saat yedide mi gelecekmiĢ?   

Salon da gösteri yapacağız.   

Selma da sınıfta kaldı.   

Sen de bu iĢe ortak mısın?   

Sen de mi böyle düĢünüyorsun.   

Sen onlarda mı kalacaksın.   

Sena da baloya gitti.   

Sende bir Ģeylerim kaldı   

Sende bizimle gel.   

Sende para var mı?   

Sende mi yalan söyledin.    

Seni gördüm  de  içim rahat etti.   

Sınıfları da havalandıralım.   

Sinanda bizimle gelecekmiĢ.   

Siz ayakta kaldınız.   

Size hangi konu da yardımcı olabilirim?   

Sorsan da söylemem.   

Suyu bir yudumda içti.   

Tatilde bizede gelirseniz çok sevinirim.   

Teyzemin oğlu da bana kızdı   

Üzümlerin üzerinde farklı lekeler vardı.   

Yağmur yağınca arabada yıkanmıĢ oldu.   

Yemeğin yanına salata da ister misin?”   

Yerde çamur var, dikkat et!   

Yol da bir kedi gördüm.   



‘’KĠ’’ EKĠNĠN YAZIMI 

Dikkat et!!! 

“-ki” ekini cümleden çıkardığımızda anlam bozuluyorsa BİTİŞİK yazılır. (ek ) 

“-ki” ekini cümleden çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa AYRI  yazılır. ( Bağlaç )    

Aşağıdaki cümlelerde eklerin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol ediniz.  

NO: CÜMLE DOĞRU YANLIġ 

1 Okula git ki okumayı öğrenesin   

2 Poyraz yanda ki sıraya otursun   

3 BBaarraajjddaa  kkii  ssuu  sseevviiyyeessii  ddüüşşmmeeyyee  bbaaşşllaammıışş..    

4 SSıınnııffttaakkiilleerr  oolldduukkççaa  kkoorrkkmmuuşşllaarrddıı  bbuu  dduurruummddaann..   

5 BBiillmmeemmkkii  bbuu  ppaarraayyıı  kkiimmddeenn  bbuullssaakk..   

6 SSeenniinnkkii  yyiinnee  oorrttaallıığğıı  ddaağğııttmmıışş..    

7 SSeennddeekkii  ggöözzlleerr  kkiimmddee  vvaarr??    

8 AAnnllaaddıımmkkii  yyaallaannmmıışş  ssöözzlleerriinn..    

9 OOnnddaakkii  iinncceelliikk  ddiilllleerree  ddeessttaann   

10 BBuunnuu  sseenniinn  yyaannıınnaa  bbıırraakkıırr  mmııyyıımm  kkii??   

11 BBeellaakkii  nnee  bbeellaa  bbuu  aaddaamm  yyaahhuu!!   

12 İİyyii  kkii  sseenn  vvaarrssıınn  şşeekkeerriimm..   

13 Görülüyorki işler yolunda gidiyor.   

14  Akşamki yemek çok güzeldi   

15 Sabahki maç daha zevkliydi.   

16 Bahçedeki kedi kaçmış.   

17 Şuradaki evde oturuyoruz.   

18 Bankada ki paralar bitti   

19 Bunu çok beğendimki aldım.   

20 Okulda ki arkadaşlarımla maç yaptım.   

21 Bizimkiler maça gitti.   

22 Şurada ki kalemi kim aldı?   

23 Sendeki küpeler altın mı?   

24 Evdeki hesap çarşıya uymadı   

25 Yarın giderken onunkini alırız   

26 Yarınki törende görev alacak mısın?   

27 Baktım ki bu iş böyle olmayacak   

28 Çalışki ,başarılı olasın   

29 Bize geldi mi ki?    

30 Acaba hepsini doğru yaptım mıki?   

31 Saatinde ki yelkovan koptu mu?   

32 Sende ki küpeler altın mı?   

33 Şöyle gel ki yüzünü göreyim.   

34 San ki seni bir yerden tanıyorum.   

35 Evde ki hesap çarşıya uymadı.   

36 Belinde ki kemeri çok beğendim.   

37 Doğru söyleki herkes sana güvensin.   

38 Senki benim en iyi arkadaşımdın.   
 


