
İki sayıdan biri diğerinin 6 katından 20 
fazladır.Bu iki sayının toplamı 230 dur.Buna 
göre büyük sayı kaçtır? 

810 + 75 x  9 - 400 : 5=?
Yukarıda verilen işlemin sonucunu bulunuz.

Bir bölme işleminde; bölen 17 ve bölüm 15 
dir.Buna göre bölünen sayının alabileceği en 
büyük değer ile en küçük değerin arasındaki fark 
kaçtır? 

Bir manav 84 kg armutu 504 TL ye, 124 kg 
elmayı da 372 TL ye satmıştır.Buna göre 
manavdan 4 kg armut ve 8 kg elma satın alan kişi 
kaç TL öder?

Bir sayı örüntüsünün 3.terimi 16, 4.terimi 28, 
5.terimi ise 40 dir.Buna göre bu sayı 
örüntüsünün 10.terimi kaçtır?

Bir kırtasiyeci 2 düzinesini 120 TL aldığı 
kalemlerin 10 tanesini 70 TL ye satmiştır.Buna 
göre kırtasiyeci 1 kalemden kaç TL kar etmiştir?

Bir doğal sayının 12 katı ile 6 katının toplamı 396 
dır.Buna göre bu doğal sayı kaçtır?

Annem ile benim yaşımın toplamı  37’ dir.Bir yıl 
önce annemin yaşı benim yaşımın 4 katı olduğu-
na göre, benim şimdiki yaşımı bulunuz.

Ayça kare şeklindeki bir tarlanın etrafında 20 tur 
koşmuştur. Ayça toplam 3600m. koştuğuna göre 
tarlanın bir kenarının uzunluğu kaç metredir?

80 kg. pirincin yarısı 2 kg lık ,diğer yarısı da 500 
gr.lık poşetlere konulursa toplam kaç poşet 
pirinç olur?
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Bir kırtasiyede 72000 tane silginin 1.gün 15000 
tanesini, 2.gün 8500 tanesini, 3.gün ise ilk iki gün 
sattığı toplam silgi sayısı kadar satmıştır.Buna 
göre, geriye satılmayan kaç kalem kalmıştır?

Hasan, Ankaradan Antalya ‘ya yük taşımak-
tadır.Ankara ile Antalya arasındaki mesafe 18 
720 km dir.Hasan iki şehir arasında bulunan ve 
Ankara’ya 9 450 km uzaklıktaki Konya şehrinde 
yemek molası vermektedir.Buna göre Konya-An-
talya arasındaki mesafe kaç km. dir?

 360 +8 x 15 + 4 x ( 1200 -800) = ?
Yukarıda verilen işlemin sonucunu bulunuz.

K - 991 458 = 991 458
134 701 + L = 345 583
Yukarıda verilen işlemlere göre K + L işleminin 
sonucunu bulunuz.

A; sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında 120 
olan en büyük doğal sayıdır.
B; sayısı da en yakın binliğe yuvarlandığında 
6000 olan en büyük sayıdır.
Buna göre, A + B işleminin sonucunu bulunuz.

6, 8, 4, 3, 2, 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.

  “960 - 238”
Yukarıda verilen çıkarma işleminin 
sonucu,sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak 
tahmin edilecektir.Buna göre tahmini sonuç ile 
gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? 

Bir kumbarada 85 tane 25 Kr, 75 tane de 50 Kr 
vardır.Buna göre kumbaradaki paraların toplam 
değeri kaç TL dir?

 380 x 150 işleminin sonucu olan sayının sonun-
da kaç tane sıfır bulunur? 

Bir kafeteryada 45 tane masa,her masasa 5 tane 
vazo ve her vazonun içinde de 8 tane gül 
vardır.Buna göre kafeteryada bulunan gülllerin 
toplam sayısını bulunuz.
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