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4. SINIF 2. DÖNEM 4. HAFTA

4.

Çözüm:

A7B6 sayısının basamaklarının sayı değerleri 
toplamı 25’tir. A sayısı en büyük rakama eşit 
olduğuna göre A7B6 sayısının 2538 eksiği 
kaçtır?

1.

Çözüm:

5.

Çözüm:

Bir çiftlikte 30 inek, ineklerin 4 katı kadar 
koyun, koyunların yarısı kadar tavuk vardır. 
Bu çiftlikteki koyun ve tavukların ayak 
sayıları toplamı kaçtır?

Ahmet, Elazığ’dan 14.25’te yola çıkmış-
tır. 225 dakika sonra Erzincan’a varmıştır. 
Ahmet Erzincan’a vardığında saat kaçı 
göstermektedir?

3.

Çözüm:

Her odasında eşit sayıda konuğun kaldığı 60 
odalık bir otelde 360 konuk vardır. Buna 
göre bu otelin 8 odasında kaç konuk kal-
maktadır?

2.

Çözüm:

Sezgin her gün bir önceki günden 20 soru 
fazla çözerek bir test kitabını 9 günde bitirmiş-
tir. Sezgin 3. gün 50 soru çözdüğüne göre 
bu test kitabı kaç sorudan oluşmaktadır?
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6.

Çözüm:

Çözüm:

7. Bir markette bulunan 1757 kg şekerin her
biri 7 kg olan poşetlere doldurulmuştur. Her
poşet 45 liraya satılmıştır. Bu satıştan elde
edilen gelir ne kadardır?

Çözüm:

10.

A, B ve C sayılarının toplamı 1541’dir. C 
sayısının 3 katı 1041 sayısına eşittir. A ve B 
sayıları birbirine eşit olduğuna göre B sayısı 
C sayısından kaç fazladır?

Çözüm:

8. Bir uçağın 800 koltuğu bulunmaktadır. Kol-
tuklardan dörtte biri boştur. Kalan koltuk-
ların her biri 96 lira olarak ücretlendiril-
miştir. Buna göre bu uçuştan elde edilen
gelir ne kadardır?

9.

Çözüm:

Yukarıdaki kanguru her 15 saniyede 2 kere 
zıplamaktadır. Bu kanguru 9 dakikada kaç 
kez zıplar?

Bir tiyatro salonunda yapılan gösterime katı-
lan 450 kişinin beşte üçü yetişkin kalanı ise 
çocuktur. Tiyatroya katılan yetişkinler biletleri 
50 liraya çocuklar ise 35 liraya almıştır. Buna 
göre bu gösterime katılan kişilerden alınan 
ücret ne kadardır?
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11.

12.
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14.

15.
Çözüm:

Üç toplananlı bir toplama işleminde 
1. toplanan 1215’tir. İkinci toplanan ise 
birinci toplanandan 328 eksiktir. Toplam 
ise 3228 olduğuna göre 3. toplanan 
kaçtır?

Çözüm:

12 katlı bir otelin her katında 8 oda bu-
lunmaktadır. Bu otelde bulunan odaların 
yarısında 4 yatak diğer yarısında ise 6 
yatak vardır. Buna göre bu otelde toplam 
kaç yatak vardır?

Çözüm:Çözüm:

13. Bir çiftçi 125 ineğinin her birinden 7 litre 
süt elde etmiştir. Bu sütlerin beşte üçünü 
3 litrelik kaplara kalanı ise 2 litrelik kapla-
ra doldurmuştur. Buna göre bu çiftçinin 
kullandığı kap sayısı kaçtır ?

Hüseyin öğleden sonra yukarıdaki saatte 
kurstan çıkmıştır. Hüseyin’in kursu 248 daki-
ka sürdüğüne göre kursa başladığında saat 
kaçı göstermektedir?

Saat 08.00’da okula gitmek için evden çıkan 
Yeliz, eve 315 dakika sonra geri dönmüştür. 
Buna göre Yeliz’in eve döndüğünde saat 
kaçtır? 
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17.

Çözüm:
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16. Bir bardak meyve suyunun 15 liraya satıldığı 
bir işletme bir günde 8 saat açık kalmakta 
her 20 dakikada 3 meyve suyu satmaktadır. 
Buna göre bu işletme bir günde bu satış-
lardan ne kadar gelir elde etmektedir?

Çözüm: Çözüm:

20.

Çözüm:

19.

En yakın onluğu 650 olan en büyük sa-
yının      ‘si ile       ‘i arasındaki fark 

Yağız parasının      ‘si ile ceket       ‘i   

18.

Çözüm:

17.50’de kütüphaneden çıkan Veli’nin kütüpha-
nede 3 araştırma ödevinden her biri için 50 
dakika zaman harcadığı bilinmektedir. Buna 
göre Veli kütüphaneye girdiğinde saat kaçı 
göstermektedir?

Ali girdiği 80 soruluk bir deneme sınavında 
soruların her birini 45 saniyede çözmüştür. 
Ali deneme sınavına 13.15’te başladığına 
göre deneme sınavını bitirdiğinde saat kaçı 
göstermektedir?

2
3

kaçtır?

2
6

gömlek almıştır. Yağız’ın 198 lira 
parası kaldığına göre başta ne kadar 
parası vardı?

1
6

1
3


