
                                                                

ÇIKARMA PROBLEMLERİ 

1. Bir fabrikada her gün 450 paket çikolata üretilmektedir. Üretilen bu çikolataların 250 paketi 

aynı gün marketlere gönderilmektedir. Buna göre bir gün içinde fabrikada kalan çikolatalar kaç 

pakettir? 

 

 

 

 

 

2. Ayça kitabının ilk gün 120 sayfasını, ikinci gün 160 sayfasını okuyor. Ayça’ nın kitabı 500 

sayfa olduğuna göre Ayça kitabı bitirmek için daha kaç sayfa okumalıdır? 

 

 

 

 

 

 

3. Bir iş yerinde 382 bayan işçi, 249 erkek işçi çalışmaktadır. Bu işçilerin içinden 128 tanesi 

mühendis olduğuna göre, mühendis olmayan işçi kaç kişidir? 

 

 

 

 

 

 

4. Murat 680 tane misketinin bir kısmını arkadaşına veriyor. Murat’ ın elinde 341 misket 

kalıyor. Acaba Murat arkadaşına kaç tane misket vermiştir? Bulabilir misiniz? 

 

 

 

 

 

 

5. Bir spor karşılaşmasında 1. ye 475 TL, 2. ye 375 TL para ödülü veriliyor. Toplam dağıtılan 

para 995 TL olduğuna göre 3. olan sporcuya kaç TL para ödülü verilmiştir? 

 

 

 

 

 

 

6. Mahallemizin sütçüsü 360 litre olan sütünün 245 litresini satıyor. Sütçümüzün satamadığı süt 

kaç litredir? 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Evimize gelen faturada toplam ödenecek tutar 391 TL olarak görünüyor. Bu faturada 67 TL 

telefon parası, 145 TL elektrik parasıdır. Su parası miktarı görülmemektedir. Acaba 

faturamızdaki su parası kaç TL’ dir?  

 

 

 

 

 

 

 

8-Sarıkız’ın bir hafta da verdiği 280 litre sütün 124 litresi ile peynir,75 litresi ile yağ , geriye 

kalan sütle de   yoğurt yapılıyor. Yoğurt yapılan süt miktarı kaç litredir? 

 

 

 

 

 

9-Çiftçi Şirin bahçeye 257 tane çiçek dikiyor. Bunların önce 97’si daha sonra 101 tanesi 

kuruyor. Bunun üzerine Şirin,  185 tane daha çiçek dikiyor. Şimdi bahçede ne kadar çiçek 

vardır? 

 

 

 

10- Erdem hafta sonu 124 matematik, bunun 55 fazlası Türkçe sorusu çözmüştür. Erdem  hafta 

sonu kaç tane soru çözmüştür?   

 

 

 

 

 

 

11-Bir ormanda yaşayan küçük sincap, kış için 412 tane fındık, fındığın 116 fazlası palamut , 

toplamış. Kışın bunların 368 tanesini yemiş.Buna göre sincabın yiyeceklerinin son durumu 

nedir? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BİLDİREN SÖZCÜKLER  

Aşağıdaki cümlelerde geçen ön adları (sıfatları ) yazınız. 

Kırmızı kalemimi bulamıyorum.            …………………………….. 

Bu kitap kimin?            ………………………………….. 

Uzun boylu, yeşil gözlü bir çocuktu.          ………………  ,  ……………… , ………………… 

Eski çantamı artık kullanmıyorum, yeni çanta aldım.          ………………… , ………………. 

Babam evdeki bozuk ütüyü tamir etti.           ………………………. 

Şu pembe ev bizim.          …………………………… 

Kocaman gözleriyle bana bakıyordu.             ………………………….. 

Zavallı kedi çok üşümüş.             ………………………………. 

Çalışkan öğrenci olmak için çalışmalıyız.          …………………………….. 

Neden bu kitabı aldın?                 …………………………. 

İhtiyar adam, yorgun bedenini zor gezdiriyordu.              ……………………….. 

Üşüyen ellerini kaloriferde ısıtıyordu.           ……………………………. 

Hepimiz yuvarlak masanın etrafında toplandık.           ……………………………. 

Annem masaya temiz örtüyü serdi.              …………………………………. 

Koca ağaç devrildi.              ………………………………… 

Yaramaz çocuk ağlıyordu.           …………………………. 

İkinci kattaki, ikinci sınıf bizim sınıfımız.              ………………………. 

O elmayla şu armudu verir misini?               ………………… , …………………… 

Lambanın titrek alevinde okumaya çalışıyordu.            ……………………….. 

Etraf bembeyaz kara bürünmüştü.              ………………………….. 

İki eski dost dertleşiyordu.             …………………………….. 

Islak köpek, ıssız sokaklarda dolaşıyordu.             …………………….. , …………………….. 

Acılı anne, hüngür hüngür ağlıyordu.             ………………………………… 

Şekersiz çayını karıştırıyordu.                 ………………………………. 

 



 

Susuz toprak çatlamıştı .               ………………………..  

Bahçedeki rengârenk çiçekler mis kokularını saçıyordu.          ……………………….. 

Sıcak çorba ağzımı yaktı.              ………………………….. 

Tekir, yuvarlık yumağıyla oynamaya bayılır.          ……………………….. 

Kısa boylu, mutlu bir çocuktu.               ……………………… , ……………………….. 

Marketten on yumurtayla, iki taze ekmek al.          …………………….. , …………………… 

Mutsuz adam uzaklara bakıyordu.             …………………………….. 

Annem yuvrlak tabağı kırdı.             ……………………………. 

Sarı kaplı defterimi bulamıyorum.            ………………………… 

Şu öğrencinin yaptığına bak!                 …………………………….. 

Islak ayaklarıyla her yere basmış.             ………………………… 

Tuzlu yemek içimi yaktı.             ……………………………… 

Bir çocuk yemyeşil kırlara uzanmış.          ………………………. , ………………………. 

Mavi uçurtmamın uzun kuyruğu tellere takıldı.          ……………………. , ………………… 

En çok yeşil kazağımı seviyorum.          ………………………… 

Antrenmana yeni topunu da getirmiş.              ……………………………… 

Kirli bulaşıkları makineye yerleştirdim.           …………………………. 

Kare masanın kirli örtüsünü kaldırdım.            …………………….. , ………………………. 

Kalabalık sokakta tek başınaydı.              …………………………….. 

Kuşlar, masmavi gökyüzünde süzülüyordu.             …………………………. 

Zeynep, üçüncü sınıfa gidiyor.              ……………………………… 

Arabanın yeni tekerlekleri gıcır gıcırdı.             ………………………….. 

Parlak ışık gözümü aldı.              …………………………. 

Kendine demli çay doldurdu.                  …………………………….. 

Kocaman dünyada kimsesi yoktu.               ……………………………. 

 


