
  

PROBLEM ÇÖZME ETKİNLİK SAYFASI 

1. Bir tavuk çiftliğindeki 382 tavuk satılıyor. Satılan tavuk sayısının  827 olabilmesi için 
kaç tane daha tavuk satılmalıdır? 
 
 
 
 
2. Berke 90 günlük okul yaz  tatilinin 26 gününü dedesinin yanında, 12 gününü bir tatil 
köyünde geri kalan süreyi de evlerinde geçiriyor. Berke evlerinde kaç gün tatil 
geçirmiştir? 
 
 
 
 
 
3. Dört kişiden oluşan bir ailenin bireylerinin toplam kütleleri 210 kg’dır. Baba 74, 
anne 59, ağabey 45 kg olduğuna göre diğer çocuğun kütlesi kaç kg’dır? 
 
 
 
 
 
4. Üniversite sınavında bir öğrenci 180 soruluk testin 136 tanesini doğru, 17 tanesini 
de boş bırakmıştır. Bu öğrenci kaç tane soruyu yanlış yanıtlamıştır? 
 
 
 
 
 
5.Bir kitaplığın 1.rafında 188 kitap, 2. rafında 193 kitap ve 3. rafında da 138 kitap 
vardır. Toplam kitapların 700 olması için 4. Rafta kaç kitap olması gerekir? 
 
 
 
 
6.  Babamın verdiği 745 lira paranın 285 lirasını harcadım. Birazını ablama verdim. 
Cebimde 127 lira kaldığına göre ablama kaç lira para verdim? 
 
 
 
 
 



  

7. Mert 900 metrelik koşu parkurunun 625 metresini koştuktan sonra mola vermiştir. 
Mert’in parkuru tamamlaması için kaç metre daha koşması gerekir? 
 
 
 
 
 
8. 605 yolcu ile hareket eden trenden ilk istasyonda 157,ikinci istasyonda 48,üçüncü 
istasyonda ise 79 yolcu iniyor. Üçüncü istasyondan sonra trende kaç yolcu kalmıştır? 
 
 
 
 
 
9. Bir pazarcı pazara getirdiği 300 yumurtanın 175 tanesini sattı, geriye kaç yumurtası 
kalmıştır? 
 
 
 
 
 
10. Bir çiftçinin topladığı 750 kg vişnenin 175 kg’mı ile reçel, 229 kilogramı ile şurup 
yapıldı. Geriye kaç kilogram vişnesi kalmıştır? 
 
 
 
 
 
11. Bir konser için 961 tane bilet satışa çıkarılmıştır. İlk gün 374, ikinci gün ilk günden 
173 eksik bilet satıldığına göre, kaç tane bilet satılmamıştır? 
 
 
 
 
 
12.  7 yüzlük, 5 birlik, 4 onluktan oluşan sayıdan 6 birlik, 9 onluk, 3 yüzlükten oluşan 
sayı çıkarılırsa sonuç kaç olur? 
 

 
 
 



  

 

                                              ÖZEL VE TÜR ADLARI 

1.Aşağıdaki özel adlar ve tür adları karışık verilmiştir. Karşılarına özel adlar için özel 

yazalım. Tür adları için tür yazalım.  

Örnek: Samsun (   özel  )              karga       (  tür  )                   Bursa         (................. )   

radyo     (...............)                       özgürlük (.................)            Esra          (...............) 

çiçek      (...............)                       Ankara   (.................)            Yeşilırmak  (..................)             

mum      (...............)                       Türk Dili ( ...............)            Ebrar         (...............) 

resim     (...............)                       Enes      (.................)              dede            (................)   

2.Aşağıdaki özel adların yazılışlarını inceleyelim. Karşılarına doğru yazılanlar için 

doğru yazalım. Yanlış yazılanlar için yanlış yazalım 

   Örnek:  Mehmet’in    ( doğru )                    

       Arzu’da            (...................)                     Güven’i          (...................) 

       Türkiye’siz       (...................)                     Görkem’e      (...................) 

       Atatürk’ün       (...................)                     Ankara’dan    (...................) 

        İstanbullu        (...................)                      İzmir’li          (...................) 

       Tuğbalar         (...................)                       Hümeyranın  (...................) 

 3. Aşağıdaki adları okuyalım Adın özelliğini belirtmek için boşluklara (X) işareti 

koyalım. 

ADLAR 
ÖZEL 

AD 

TÜR 

ADI 
ADLAR 

ÖZEL 

AD 

TÜR 

ADI 

Türkiye X  ansiklopedi  X 

masa   kasa   

Akdeniz   muz   

göz   Muş   

Remzi   Mardin   

balık   çakı   

ayna    pırasa   

yol   buğday   

Türkçe    gökkuşağı   

Edirne   il   

okul   ilçe   

müdür   ülke   

 

 
 



  

 

ÖZEL İSİMLER (ADLAR) VE YAZILIŞI 

Aşağıdaki küçük harfle yazılmış olan cümleleri doğru bir şekilde karşısına yeniden 

yazınız.  

hasan bey kayseride çalışıyor. 

………………………………………………………………………........................................ 

dedem, köpeği karabaşa kemik verdi. 

………………………………………………………………………........................................ 

dünyamız güneş etrafında döner. 

………………………………………………………………………........................................ 

şulenin babası bilim çocuk dergisi satıyor. 

………………………………………………………………………........................................ 

yurdumuzun en büyük dağı ağrı dağıdır. 

………………………………………………………………………........................................ 

ülkemizin en büyük gölü van gölüdür. 

………………………………………………………………………........................................ 

türkiyenin başkenti ankaradır. 

………………………………………………………………………........................................ 

akdeniz karadenizden daha büyüktür. 

………………………………………………………………………........................................ 

ay dünyamızın uydusudur. 

………………………………………………………………………........................................ 

türkiye büyük millet meclisi ankaradadır. 

………………………………………………………………………........................................ 

 


