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Bu etkinlikte doğal sayılarda dört işlem yapmayı gerektiren problemler vardır. Bu problemleri çözerken 
verilenler ile istenenleri çok iyi belirlemeniz gereklidir.

1  Bir markette bir kilogram domates 15 TL ve bir 
kilogram salatalık 10 TL’den satılmaktadır.

	 Bu	marketten	10’er	kg	domates	ve	salatalık	
alan	kişi	toplam	kaç	TL	ödemelidir?

2  Rana 10 gün boyunca her gün 150 soru çöz-
müştür.

	 Rana’nın	2000	 tane	soru	çözmesi	 için	kaç	
tane	daha	soru	çözmesi	gerekir?

3  Karpuz ve kavunun birer kilogram fiyatı sıra-
sıyla 5 TL ve 8 TL’dir.

	 Buna	göre,	12	kg	karpuzun	fiyatı	5	kg	kavu-
nun	fiyatından	kaç	TL	fazladır?

4  Bir ağacın boyu her ay 12 cm uzamaktadır.

	 Buna	göre,	bu	ağacın	boyu	2	yılda	toplam	
kaç	cm	uzar?

5  Bir bilgisayar programında girilen sayının önce 
karesi alınır, sonra bu sonuç 12 ile çarpılır.

	 Bu	bilgisayar	programına	8	sayısı	girilirse	
sonuç	kaç	olur?

6  Mehmet 1600 metre uzunluğundaki bir yolu ilk 
10 dakika her dakikada 10 metre ve geriye ka-
lan zamanda her dakikada 15 metre yürüyerek 
yürümüştür.

	 Buna	göre,	Mehmet	bu	yolu	toplam	kaç	da-
kikada	yürümüştür?

7  Tümer hafta içi günlerde günlük 50 TL ve hafta 
sonu günlerde günlük 10 TL harçlık almakta-
dır.

	 Buna	göre,	Tümer’in	bir	haftada	aldığı	top-
lam	harçlık	kaç	TL’dir?

8  

32 kg 23 kg

	 Yukarıda	verilen	eşit	kollu	terazide	tartılan	
tencerenin	kütlesi	kaç	kg’dır?
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9 	 1250	 sayısından	 büyük	 rakamları	 toplamı	
20	 olan	 en	 küçük	 sayının	 onlar	 basamağı	
kaçtır?

10  İki kardeşin yaşları toplamı 36’dır. Büyük kar-
deşin yaşı, küçük kardeşin yaşının 2 katından 
6 fazladır.

	 Buna	göre,	küçük	kardeş	kaç	yaşındadır?

11  Bir hayvan barınağında 150 köpek ve 200 kedi 
bulunmaktadır.

 Köpeklerden her biri günlük 100 gram mama 
ve kedilerden her biri günlük 70 gram mama 
tüketmektedir.

	 Buna	göre,	bu	hayvan	barınağındaki	köpek	
ve	kedilerin	bir	günlük	mama	tüketimi	top-
lam	kaç	gramdır?

12  Beta mağazalarında ocak ayında 145 çanta, 
şubat ayında 252 çanta ve mart ayında ocak 
ve şubat ayında satılan çantaların iki katından 
180 tane fazla çanta satılmıştır.

	 Buna	göre,	Beta	mağazasında	mart	ayında	
toplam	kaç	tane	çanta	satılmıştır?

13  

 Yukarıdaki hedef tahtasında mavi, yeşil ve mor 
bölgelere isabetli atıştan alınacak puanlar sıra-
sıyla 8, 6 ve 5 puandır.

	 Buna	göre,	bu	hedef	tahtasına	altı	tane	isa-
betli	 atış	 yapan	 biri	 her	 bölgeyi	 en	 az	 bir	
defa	vurursa	en	fazla	toplam	kaç	puan	alır?

14  Bir apartmanda sekiz kat vardır. Her katta üç 
daire ve her dairede beş kişi yaşamaktadır.

	 Bu	apartmana	15	tane	misafir	daha	gelirse	
apartmanda	toplam	kaç	kişi	yaşamış	olur?

15  Melisa’nın 100 sayfalık iki tane, 120 sayfalık üç 
tane ve 150 sayfalık iki tane defteri vardır.

 Melisa bu defterlerin bir ayda toplam 310 say-
fasını kullanmıştır.

	 Buna	 göre,	 Melisa’nın	 geriye	 toplam	 kaç	
sayfa	defteri	kalmıştır?

16  5 Ocak 2020 tarihinde işe başlayan birisi  
18 Mart 2020 tarihinde işten çıkmıştır.

	 Buna	göre,	bu	kişi	toplam	kaç	gün	işte	ça-
lışmıştır?




