
PROBLEM KURALIM ÇÖZELĠM 

Problem:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................  
 

Verilenler: 450 metre yol 348 metre yol 

 Ġstenen: Kaç metre yol kalmıştır?  

Çözüm:  

 

 

 

Problem:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................  
 

Verilenler:249 çam,167 meşe, 243 palamut  

Ġstenen:Ormana kaç ağaç dikilmiştir?  
 

Çözüm:  

 

 

 

Problem:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

  

Verilenler: 160 gül, 257 karanfil  

Ġstenen: Çiçekçi kaç çiçek satmıştır?  

Çözüm:  

 

 

Problem:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................  

Verilenler: 670 hayvan, 345 koyun  

Ġstenen: Çiftlikteki keçi sayısı kaçtır?  

Çözüm:  

 

 

 



Problem:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................  

Verilenler: 250 koltuk, 147 seyirci  

Ġstenen: Kaç koltuk boş kalmıştır?  

Çözüm: 

  

 

 

Problem:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................  

Verilenler: 664 öğrenci, 355 erkek öğrenci  

Ġstenen: Kız öğrenci sayısı kaçtır?  

Çözüm: 

 

 

 

 

Problem:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................  

Verilenler:350 TL kaban, 240TL ayakkabı  

Ġstenen: Kaç TL harcamıştır?  

Çözüm: 

  

 

 

 

 

Problem:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................  

Verilenler: 230 soru, 367 soru  

Ġstenen: 2 günde kaç soru çözmüştür?  

Çözüm: 

 

 

 



AġAĞIDAKĠ DEYĠMLERLE KARġILIKLARINI ÖRNEKTE OLDUĞU GĠBĠ EġLEġTĠRĠNĠZ. 

1 karşı gelmek   ateş püskürmek 

2 bir iş sahibi olmak   baklayı ağzından çıkarmak 

3 çok sıkıntı çekmek   başının etini yemek 
4 dalavereli işler yapmak   dil uzatmak 

5 
açıkça söylemeyi göze alamadığı bir şeyi 

dayanamayıp sonunda söylemek 
  baş vurmak 

6 bir mala değerinden fazla para istemek   kafa tutmak 
7 bir konuda çok israr etmek   dolap çevirmek 

8 
bir işin yapılması için bir kişiye 

ya da kuruluşa danışmak 
  aklını başına toplamak 

9 değerini, önemini yitirmek   birbirine girmek 
10 kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmak  2 bir baltaya sap olmak 
11 çok kızgın olmak   anası ağlamak 

12 
akılsızca ve çılgınca davranışlarda 

bulunmaktan kendini kurtarmak 
  burnunu sokmak 

13 tartışmak, kavga etmek   anasının nikahını istemek 
14 bir kimse için kötü şeyler söylemek   gözden düşmek 

               AĢağıdaki deyimlerle karĢılıklarını örnekte olduğu gibi eĢleĢtiriniz. 

1 dilinde tüy bitmek   birisini evlendirmek 

2 
ağzında bakla ıslanmamak   

ciddi olmak, davranışlarda aşırıya 

kaçmamak 

3 çenesi düşmek  5 yardım etmek 

4 diş geçirememek   çok önemsiz ya da çok az 

5 elinden tutmak   kurnaz, becerikli, çıkarcı 

6 ayak diremek   hiç sır saklamamak 

7 devede kulak   yaşlı, yaşayacak az zamanı kalmış olmak 

8 ağır başlı olmak   çok gürültü etmek 

9 el üstünde tutmak  bir şeyi tekrar tekrar söylemekten usanmak 

10 başgöz etmek   çok konuşmak 

11 aklı yatmak   inat ve israr etmek 

12 ortalığı ayağa kaldırmak   bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek 

13 anasının gözü   gücü yetmemek 

14 bir ayağı çukurda olmak   bir işin olabileceğine inanmak 

 



                              DEYİMLER  ANLAMLARIYLA EŞLEŞTİRELİM 

 

 

 

 

 

 ağzından bal damlamak  1 
çalışarak kazandığımız para, dar 

zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır 

 
ağzının suyu akmak 

  
2 

tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş 

yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse 

gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar. 

 ak akçe kara gün içindir 3 çok tatlı konuşmak 

 ak koyunun kara kuzusu da olur 4 iyi bir ailenin çocuğu kötü de olabilir. 

 akan su yosun tutmaz 5 çok beğenip istemek, imrenmek 

 adını bağıĢlamak 

   

1 insanın haklı veya haksız yere adı bir 

defalık kötüye çıktı mı ondan sonra 

yaptıkları hep o gözle değerlendirilir. 

 ağır basmak 
 

2 herkes başının çaresine baksın, gücü 

yetmeyen ne olursa olsun. 

 adamın adı çıkacağına canı çıksın 

  

3 . kendi adını başka bir kimseye söylemek 

 altta kalanın canı çıksın 4  ağırlık olarak fazla gelmek. 

 bundan iyisi can sağlığı 
  

5 bundan daha iyisi olamaz anlamında 

kullanılan bir söz. 

 
fena gözle bakmak 1 

 bir konu veya sorunu anlaşılır duruma 

getirmek 

 fedakârlık etmek 2  çok acıkmak. 

 açıklık getirmek. 3 kötülük cezasız kalmaz. 

 açlıktan imanı gevremek 4  özverili davranmak 

 ah yerde kalmaz 5 kötü niyetini anlatır biçimde bakmak. 


