
Bir çiftlikteki her kümeste 40 tavuk vardır.Çift-
likte 18 kümes olduğuna göre, çiftlikteki tavuk-
ların toplam ayak sayılarını bulunuz.

360 + 50 x  4 - 100 : 2=?
Yukarıda verilen işlemin sonucunu bulunuz.

Bir tesisatçı  600 m. uzunluğundaki bir kabloyu 
12 eş parçaya ayıracaktır.Buna göre bir parçanın 
uzunluğu kaç m.dir?

A =86 157 088
B= 86  147 087
C= 86  147 098
D= 86  157 089
Yukarıda verilen dört doğal sayıyı büyükten 
küçüğe doğru sıralayınız.

Bir sayı örüntüsünün 5.terimi 36, 6.terimi 43, 
7.terimi ise 50 dir.Buna göre bu sayı 
örüntüsünün 1.terimi kaçtır?

“589 222 230 + 604 908 087 + 1 390 459 ”
Yukarıda verilen toplama işleminin sonucunu 
bulunuz.

Akın her gün bir önceki günden  24m. fazla 
yürüyerek 5 günlük egzersizini tamamlayacak-
tır.Akın, ilk gün 1749m. yürüdüğüne göre,beş 
günlük sporda toplam kaç metre yürümüş olur?

Ceket: 436 TL
Yelek : 70 TL
Kazak : 105 TL
Etek :  86 TL
Şapka : 23 TL
Yukarıda �iyat tablosu verilen ürünlerden her 
birinden ikişer tane satın alan Ayten 
Hanım,kasaya 2 500 TLverdiğinde kaç TL para 
üstü alır?

Mesut amca tarlasında ürettiği kirazları 10 kg luk 
kasalara koyacaktır.Bir kasa kiraz 250 TL  olduğu-
na göre,Mesut amca tüm kirazları sattığında kaç 
TL para kazanır?

Bir sayı örüntüsünün ;
15. terimi : 330
16.terimi:   345
17.terimi:   360 dır.
Buna göre, bu örüntünün 6. terimi 10.teriminden 
kaç eksiktir?
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On altı katlı bir gökdelenin her katında 25 daire, 
her dairesinde de 4 kişilik aileler yaşamak-
tadır.Buna göre, bu gökdelende kaç kişi yaşamak-
tadır?

Mustafa Bey 480 550 000 Tl ye satın aldığı evinin 
180 550 000 TL ‘sini peşin ödemiştir.Geriye 
kalanları da 5 eşit taksitle ödeyerek ev sahibi 
olmuştur.Buna göre Mustafa Bey ‘in ödediği bir 
taksit kaç TL dir?

A - 118 = 357
247 + A = B
A + B + C = 6990  
Yukarıda verilen işlemlere göre C yerine yazılabi-
lecek doğal sayıyı bulunuz.

A + 153 694 = 901 458
534 761 + B = 1 345 983
Yukarıda verilen işlemlere göre A + B işleminin 
sonucunu bulunuz.

Bir fabrikada 458 deste bisiklet üretilm-
iştir.Bisikletlerden 549 tanesi kutulanmıştır.Buna 
göre paketlenecek kaç kutu bisiklet kalmıştır?

9, 6, 5, 3, 1, 0 rakamları ile yazılabilecek rakam-
ları farklı en küçük beş basamaklı doğal sayıdan 
,aynı rakamlar kullanılarak oluşturulan rakamları 
farklı en büyük dört basamaklı sayının farkını 
bulunuz.

Bir manav kivini tanesini 50 Kuruştan alıp 125 
Kuruşa satmaktadır.Bu manav 250 tane kiivi alıp 
sattığına göre kaç lira kar eder?

Toplamları 77 967 354 olan üç doğal sayıdan 
ikisi 15 799 752 ve 6 453 270 dır. Buna göre bu 
sayılardan üçüncüsü kaçtır?

25 x 3600  işlemin sonucuna  hangi doğal sayı 
eklenirse rakamları farklı en büyük beş basamak-
lı elde edilir?

Berna ile Huriye ‘nin paraları toplamı 3600 TL 
dir.Berna ’nın parası Huriye ‘nin parasının 5 
katıdır.Buna göre Berna ’nın parası Huriye ‘nin 
parasından kaç fazladır?
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