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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

İSTİKLAL MARŞI 

Mehmet Akif ERSOY 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl. 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 
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Öğrencilerimizin problemleri okuyup anlayarak 

çözmesi için birçok problemimize gereksiz eleman 

veya çözümdeki işlem basamaklarına dahil 

edilmeyecek sayılar yerleştirilmiştir. 

Önceliğimiz problem içerisinde kullanılan sayılarla 

alelade işlem yapmak değil, okuyup anlamaktır. 

İyice anlaşılmış bir problemi çözmek zaten çok 

kolay olacaktır. 

“Dikkat!” 
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    Dondurmamı düşürdüğüm için sa-
bah 5 saat ağladım. Akşam aklıma 
gelince 4 saat daha ağladım. Toplam 
kaç saat ağlamışımdır? 

    Samet evlerinin bahçesinden       
5 salatalık, 2 domates topladı. Kar-
deşi ise 7 salatalık topladı. İkisi birlikte 
kaç salatalık toplamıştır? 

   Yatakta 6 kere zıpladıktan sonra 
düştüm. Sonra 5 kere daha zıpladık-
tan sonra düştüm. Toplam kaç kere 
düşmüşümdür? 
 

    Kabuğunun üzerinde dönmeyi çok 
seven Kuki dün 9 kere dönmüştür. Bu-
gün ise 7 kere dönmüştür. Kuki iki 
günde toplam kaç kere dönmüştür? 
 

   Pencereme geçip yoldan geçen 
arabaları saymaya başladım. 7 tane 
siyah, 5 tane beyaz, 3 tane de sarı 
araba geçti. Rengi “S ” harfi ile baş-
layan toplam kaç araba geçmiştir? 

   Sokağa bırakılan çöplerin yanından 
9 erkek, 12 kadın geçti. Erkeklerin 4 
tanesi geçerken burnunu tuttu. Kadın-
ların ise 9 tanesi burnunu tuttu. Top-
lam kaç kişi burnunu tutarak geçmiştir? 
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    Tabakta 4 tane elma vardı. Ve-
dat’ın annesi tabağa 5 elma daha 
koydu. Babası ise aynı tabağa 6 elma 
daha koydu. Tabakta kaç elma oldu? 

    Üç katlı apartmanımızın alt katında 
7 kişi, orta katında 6 kişi, üst katında 
ise 4 kişi yaşamaktadır. Apartmanı-
mızda toplam kaç kişi yaşamaktadır? 
 

    Mutfakta 3 virüs, salonda 9 virüs, 
banyoda 2 virüs, yatak odasında 4 virüs 
ilaçlayıp yok ettim. Acaba evde, banyo 
dışında kaç virüs yok etmiş oldum? 
 

    Top saydırmayı ilk denememde 5 
kere, ikinci denememde 6 kere, üçüncü 
denememde 4 kere saydırdım. Üç de-
nemede kaç kere saydırmış oldum? 
 

    Bulaşık makinemiz pazar günü 7 
saat, salı günü 4 saat, perşembe günü 
5 saat, pazartesi günü 6 saat çalışmış-
tır. Bulaşık makinemiz “P” harfi ile baş-
layan günlerde kaç saat çalışmıştır? 

    Teneffüste ağaçtan düşen yap-
rakları topluyordum. Önce 5 yaprak 
düştü. Sonra 6 yaprak düştü. Daha 
sonra 5 yaprak daha düştü. Toplam 
kaç yaprak toplamış oldum? 



 

1. Sınıf Problem Defterim 6 MaviÖnlükYayınları 

 

    Dedemin 12 dişi eksiktir. Ninemin 
ise 6 dişi eksiktir. Dedem ve ninemin 
toplam kaç dişi eksiktir? 

    Ferit dün yeni kitabının 8 sayfasını 
okudu. Bugün ise sabah 5 sayfasını, 
akşam 2 sayfasını okudu. Ferit kitabı-
nın toplam kaç sayfasını okumuştur? 
 

    Sarı bitkimizde 5 çiçek, 3 tomur-
cuk var. Mor bitkimizde 3 çiçek, 3 to-
murcuk var. Acaba 2 bitkimizde top-
lam kaç çiçek vardır? 

    Kümeste 4 tavuk, 6 köpek, 5 horoz, 
8 koyun, 7 ördek ve 3 inek bulunmak-
tadır. Acaba kümeste olmaması gere-
ken toplam kaç hayvan vardır? 
 

    Eniştemle birlikte mangal yap-
maya gittik. 6 dilim sosis, 3 dilim su-
cuk, 4 dilim domates, 4 dilim tavuk 
kanat pişirdik. Bu piknikte toplam kaç 
dilim et pişirmişiz? 

    Dönme dolaba ilk turda 9 kişi bin-
miştir. 2. turda ise 8 kişi binmiştir. 
Acaba dönme dolaba iki turda top-
lam kaç kişi binmiştir? 
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Bir sınıfta 11 kız, 6 erkek öğrenci vardır. Bu sınıfta toplam 
kaç öğrenci bulunmaktadır? 

Ağaçta 9 kuş vardır. Bu ağaca 5 kuş daha konarsa ağaçta 
toplam kaç kuş olur? 

Melis’in 5 lirası var. Annesi Melis’e 4 lira daha verdi. Ba-
bası ise 6 lira verdi. Melis’in kaç lirası oldu? 

Sevim 5 yaşındadır. Kenan 6 yaşındadır. Ceyda ise 7 ya-
şındadır. Acaba kızların yaşlarının toplamı kaçtır?  

13 tane boya kalemim vardı. Resim yarışmasında 5 tane 
daha boya kalemi kazandım. Toplam kaç boyam oldu? 

Akvaryumda 7 tane büyük, 9 tane yavru balık vardır. Ak-
varyumda toplam kaç balık vardır? 

Cebimde 2 tane ceviz, cevizlerden 3 tane fazla da fındık 
vardır. Cebimde toplam kaç tane kuruyemiş vardır? 

Manavdan 6 kilo kiraz, 4 kilo elma, 5 kilo pırasa aldım. 
Acaba marketten kaç kilo meyve almış oldum? 

Kalem kutumda 12 tane boya kalemim, 7 tane kırmızı ve 
siyah kurşun kalemim var. Kalem kutumda kaç kalem vardır? 
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    Robo sabah 7 tuğla, öğle 6 tuğla, akşam 
4 tuğla örmüştür. Robo bir günde toplam kaç 
tuğla örmüştür? 

    Parktaki salıncakta gün boyunca 12 kız 
çocuğu, 7 erkek çocuğu sallanmıştır. Salın-
cakta bütün gün kaç çocuk sallanmıştır? 

    Basket maçında Mete 5 basket atmıştır. 
Can ise Mete’den 4 basket fazla atmıştır. İkisi 
toplam kaç basket atmıştır? 

    Bukalemun Bugi sabahları karnı çok aç 
olduğu için 9 sinek yer. Akşamları ise 5 si-
nekle doyar. Bugi günde kaç sinek yer? 

    Koala Suphi yavrusunu cuma günü         
4 saat, cumartesi günü 6 saat, pazar günü 
ise 10 saat sırtında taşımıştır. Koala Suphi, 
yavrusunu hafta sonu günlerinde toplam kaç 
saat sırtında taşımıştır? 
 
    Telefonumu yeni aldım. Fotoğraf çekme 
merakıyla ilk gün 6 çeşit kelebek, 4 çeşit kedi, 
8 çeşit çiçek, 5 çeşit kuş resmi çektim. Acaba 
telefonumun galerisinde kaç tane hayvan 
resmi oldu?  

7+ 6= 13 

13+4= 17 
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    Salı günü kahvaltıda kardeşle-
rimle birlikte 5 yumurta yedik. 
Cuma günü ise 3 yumurta yedik. 
Bu iki günde kaç yumurta yemişiz?  

 

  

  

Görsele ve işlemlere uygun olarak problem yazalım. 
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    1 üzüm salkımında 18 tane üzüm 
vardır. Üzüm yemek için salkımı elime 
alınca 3 üzüm yere düştü. Salkımda 
kaç üzüm kalmıştır? 

 

    Panda Piku’nun 12 tane kitabı var-
dır. Piku 13 sayfalık kitabın 5 sayfasını 
okumuştur. Bu kitabı bitirmek için oku-
ması gereken kaç sayfa kalmıştır? 

 

    Kardeşimle yastık savaşı yapmaya 
bayılırım. Kardeşim yastıkla 6 kere 
vurdu. Ben ise ondan 2 eksik vurdum. 
Ben kaç kez vurmuşumdur? 
 

    Beyza her gün 2 defa çiçeklerini 
sulamaktadır. Beyza 8 çiçeğin 3 ta-
nesini sulamıştır. Sulaması gereken kaç 
çiçek kalmıştır? 

 

    6 arkadaş maç yapmaya karar 
vermiştir. Volkan kaleye geçmiş ve 
arkadaşları Volkan’a 10 şut çekmiştir. 
Volkan 3 şutu kurtardığına göre kaç 
şutu kurtaramamıştır? 
 

    Kutup ayısı Şarki 19 tane balık ya-
kalamıştır. Daha sonra yorulmuş ve 6 
saat uyumuştur. Uyandıktan sonra 9 
balığı yemiştir. Şarki’nin kaç balığı kal-
mıştır? 
 

 



  

 

1. Sınıf Problem Defterim 1 1 MaviÖnlükYayınları 

    Sınıfımızda 8 erkek, 5 kız öğrenci 
vardır. Öğrencilerin 7 tanesi aşı ol-
duğuna göre aşı olması gereken kaç 
kişi kalmıştır? 

    Terzi Arif 20 metre kumaşın önce 
3 metresi ile sonra 5 metresi ile göm-
lek dikmiştir. Terzi’nin geriye kaç 
metre kumaşı kalmıştır?  
 

    Fare Vili’nin 14 dilim peyniri var-
dır. Vili her gün 3 dilim peynir ve 2 
fındık yemektedir. İki günün sonunda 
kaç dilim peyniri kalır? 
 

    12 zebra ot yemektedir. Sonra 3 
zebra daha ot yemeye gelmiştir. As-
lan kükreyince zebraların 7 tanesi 
kaçmıştır. Geriye kaç zebra kalmıştır? 

    Basketbol maçında 2 takım top-
lam 17 sayı atmıştır. Rakip takım 
maçta 9 sayı atmıştır. Ben maçta 3 
sayı attığıma göre takım arkadaşlarım 
toplam kaç sayı atmıştır? 
 

    Koray’ın 7 kitabı vardır. Babası 
Koray’a 3 kitap daha hediye etmiştir. 
Koray 1 haftada kitapların 5 tanesini 
okumuştur. Koray’ın okuması gereken 
kaç kitabı kalmıştır? 
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    Aşçı Furi 18 tane pasta yapmıştır. 
Yaptığı pastaların tanesi 10 liradır. Sa-
bah 5 pasta, akşam 3 pasta satıldığına 
göre geriye kaç pasta kalmıştır? 

    Sevimli ejderha günde 3 kilogram 
et yemektedir. Mağarasında 15 kilog-
ram et olduğuna göre 2 günün so-
nunda kaç kilogram eti kalır? 
 

    Kurye Tekir günde 6 saat çalışarak 
14 balık taşımaktadır. Balıkların 3 ta-
nesini yolda düşürdüğüne göre bugün 
kaç balık taşımıştır? 

    Gözde’nin 13 tane parmak kuklası, 
2 tane balonu, 4 tane bebeği vardır. 
Gözde kuklalarından 7 tanesini kay-
bettiğine göre kaç kuklası kalmıştır? 
 

    Eskimo 3 çocuğu ile yaşamakta-
dır. Yazın ziyaretlerine 6 arkadaşı 
gelmiştir. Ama soğuklara dayanama-
yıp 2 arkadaşı geri dönmüştür.  Es-
kimo’nun kaç arkadaşı kalmıştır? 
 

    Aylin okulda düzenlediği kampan-
yada ilk ay 8 kutu, ikinci ay ilk aydan 
3 kutu daha az pet şişe toplamıştır. Bu 
kampanyada toplam kaç kutu pet şişe 
toplanmıştır? 
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Bir torbada 5 kırmızı, 3 siyah top vardır. Toplardan 2 
tanesini alırsak torbada kaç top kalır? 

Annem 20 tane köfte hazırlamıştır. Köftelerden 4 tanesini 
ben yedim. 5 tanesini ablam yedi. Geriye kaç köfte kalmıştır? 

Karıncalar yuvalarına 14 çekirdek, 7 yaprak götürmüştür. 
Çekirdeklerin 6 tanesi yediklerinde geriye kaç yaprak kalır? 

13’ün 6 eksiğinin 4 fazlası kaçtır? 

Boyacı Kadri bir evi 17 saatte boyamaktadır. İlk gün 5 saat 
çalıştığına göre geriye çalışması gereken kaç saat kalmıştır? 

Ben 11 yaşındayım. Abim 15 yaşındadır. Kardeşim ise ben-
den 4 yaş küçüktür. Kardeşim kaç yaşındadır? 

Bir kümeste 8 tavuk vardır. Tavuklardan 3 eksik horoz 
vardır. Kümeste toplam kaç hayvan vardır? 

Balıkçı 7 tane kefal, 8 tane lüfer yakalamıştır. Lüferlerden 
3 tanesini sattığına göre geriye kaç lüfer kalmıştır? 

Otoparkta 3 kırmızı, 4 beyaz araba vardır. Arabalardan 
2 tanesi ayrıldığında otoparkta kaç araba kalır?  
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    Tiyatro oyunumuzda 6 erkek, 8 kız 
oyuncu vardır. Gösteriye 3 kız oyuncu gele-
mediğine göre kaç kız gelmiştir? 

    Bir kovan arı günde 13 kilogram bal yap-
maktadır. Yaptıkları balların 3 kilogramını 
kendileri yemiştir. Geriye ne kadar bal kalır? 

    Bahçıvan bugün sabah 8, akşam ise 9 çi-
çek dikmiştir. Ertesi gün diktiği çiçeklerin 4 
tanesi kurumuştur. Geriye kaç çiçek kalmıştır? 

    Arkadaşlarımla 10 tane dev kartopu yap-
tık. Sabah 3 tanesi erimişti. 3 tanesini de biz 
dağıttık. Geriye kaç kartopu kalmıştır? 

    Rabi roketiyle 18 metre yol gidecektir. 6 
metre gittikten sonra roket bozulmuştur. Rabi’nin 
gitmesi gereken kaç metre yolu kalmıştır? 

 
    Dedemin yaptığı 17 baloncuğun 8 tanesini 
patlattık. Geriye kalanlar ise halının üstünde 
patladı. Halıda kaç baloncuk patlamıştır?  

    Duvar ustası 20 metre duvar örecektir. 
Her gün 4 metre duvar örmektedir. 2 gün 
sonra örmesi gereken kaç metre duvar kalır? 
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- Görsele ve işlemlere uygun olarak problem yazalım. 
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    Doktor günde 8 saat çalışmakta-
dır.  Bugün sabah 12 kişiyi, öğleden 
sonra ise 6 kişiyi muayene etmiş. Dok-
tor toplam kaç kişiyi muayene etmiştir? 

    Melis 1 şişe parfümü 3 ay kullan-
maktadır. Melis 2 şişe parfüm aldı-
ğına göre parfümleri kaç ay sonra bi-
tecektir? 
 

    Traktörle hiç durmadan gidersek 8 
saatte köyümüze ulaşıyoruz. 3 saat yol-
culuk yaptıktan sonra 2 saat mola ver-
dik. Kaç saat daha yolculuk yapmalıyız? 
 

    Marketten 20 liraya aldığımız 14 
yumurtanın 8 tanesi kırık çıktı. Buna 
göre kırılmamış kaç yumurtamız var-
dır? 
 

    Civciv 1. gün 4 gaga darbesi ile 
yumurtayı çatlatmıştır. 2. gün ise 5 
darbe daha atarak yumurtayı kırmayı 
başarmıştır. Civciv kaç darbede yu-
murtadan çıkmayı başarmıştır? 
 

    Değirmende 6 kilogram buğdayı 
öğüterek un yapacağız. Bizim 14 ki-
logram buğdayımız olduğuna göre 
geriye ne kadar buğdayımız kalır? 
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    Futbol maçında bizim takımın gol-
lerini Alper ve ben attım. Ben 3 gol 
attım. Alper ise benden 2 gol fazla 
attı.  Bizim takım kaç gol atmıştır? 

    Arı bal yapmak için her gün 13 
çiçeğe konmalıdır. Sabah 4, öğle ise 
3 çiçeğe konduğuna göre konması 
gereken kaç çiçek kalmıştır? 
 

    Ağaçtan ben 10 elma topladım. 
Kardeşim ise benden 3 elma eksik 
topladı. İkimiz toplam kaç elma top-
lamış olduk? 
 

    Ayıcık Pinto sabah 3 kurabiye, ak-
şam da sabah yediğinden 5 fazla ku-
rabiye yemiştir. Pinto toplam kaç ku-
rabiye yemiştir? 

    Dağcı Hasan 18 metrelik dağa tır-
manacaktır. 4 metre tırmandıktan 
sonra mola vermiş. Ardından 4 metre 
daha tırmanmıştır. Hasan kaç metre 
daha tırmanmalıdır? 
 

    Mırnav günde 12 saat uyanık dur-
maktadır. Bu zamanın 5 saatinde ye-
mek yemekte, 2 saatinde gezmektedir. 
Kalan zamanda ise iple oynadığına 
göre iple kaç saat oynamaktadır? 
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20 sayısının 5 eksiği kaçtır? 

12 sayısının 6 fazlası kaçtır? 

17 sayısının 6 eksiğinin 3 fazlası kaçtır? 

4 sayısının 10 fazlasının 7 eksiği kaçtır? 

1 onluk 6 birlikten oluşan sayısının 4 eksiği kaçtır? 

1 onluk 2 birlikten oluşan sayının 3 fazlasının 8 
eksiği kaçtır? 
 

11 sayısına 8 eklersek kaç olur? 

15 sayısını 9 azaltıp 5 artırırsak kaç olur? 

9 sayısına 6 ekleyip 3 azaltırsak kaç olur? 
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    Kuzenimin doğum günü pasta-
sında 16 tane mum yanıyordu. Üfle-
yince 8 tanesi söndü. Geriye sönme-
yen kaç mum kaldı? 

    Defne okuduğu 19 sayfalık kitabın 
12 sayfasını komik bulmuştur. Kitapta 
Defne’ye göre komik olmayan kaç 
sayfa vardır?  
 

    Kurban Bayramı’nda evimize ilk 
gün 8, ikinci gün 9, üçüncü gün ise 4 
kişi bayramlaşmaya geldi. Bayramda 
evimize toplam kaç kişi gelmiştir?  
 

    Kedimiz Mıncır cuma günü 5 saat, 
cumartesi günü 6 saat, pazar günü ise 
3 saat uyudu. Mıncır hafta sonu top-
lam kaç saat uyumuştur? 
 

    Şirin ve dedesi birlikte bisikletle 
önce 14 tur, sonra 5 tur attılar. Dedesi 
yorulunca Şirin tek başına 7 tur daha 
attı. Dedesi ile Şirin birlikte toplam 
kaç tur bisiklet sürmüş oldu? 

    Rıfat öğretmenine 18 tane çiçek 
getirdi. Ertesi gün çiçeklerden 5 tanesi 
soldu. Öğretmen sulayınca çiçekler-
den 3 tanesi geri canlandı. Öğretme-
nin kaç canlı çiçeği kalmış oldu? 
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    Annem tatile giderken valize 6 
şapka, 8 şort, 7 tane de toka koydu. 
Annem valize toplam kaç tane giysi 
koymuştur?  

    Sıla yeni açılan dondurmacıda 
bulunan 18 çeşit dondurmadan 12 
tanesini denemiştir. Sıla’nın dene-
mediği kaç dondurma kalmıştır? 

    Kıyafetlerimde bulunan 14 tane 
düğmeden 6 tanesi düştü. Annem dü-
şen düğmeleri dikerken bir tanesini 
unuttu. Kıyafetimde kaç düğme oldu?  
 

    Ela annesinin odasına gizlice gir-
miş, 17 tane ayakkabısından 6 tanesini 
denemiş ve annesine yakalanmıştır. 
Ela kaç ayakkabıyı deneyememiştir?  
 

    Pınar’ın rüyasına giren peri ona 
20 dilek hakkı olduğunu söylemiştir. 
Pınar 13 tane dilek dilemiş ve uyan-
mıştır. Pınar’ın kaç dilek hakkı kalmış-
tır? 

    Müzik dersinde tahtaya kalkan Nil 
6 şarkı, Yağmur 5 şarkı, İnci de 8 
şarkı söylemiştir. Üç arkadaş toplam 
kaç şarkı söylemiştir? 
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    Ceren ve Cemil annelerinden   
sekizer lira para almıştır. Cemil para-
sının 6 lirasını harcamıştır. İki kardeşin 
toplam kaç parası kalmıştır? 

    Süper Emre’nin 18 hayvan kurtar-
ması gerekmektedir. 3 günde 11 tane 
hayvan kurtardığına göre geriye kur-
tarması gereken kaç hayvan kalmıştır? 

    Sindrella bugün 6 kere üzülmüş, 4 
kere sevinmiştir. Polyanna ise 9 kere 
sevinmiştir. İki arkadaş bugün toplam 
kaç tane olumlu duygu yaşamıştır? 
 

    Ben 12, Alper ise 5 balık tuttu. 
Tuttuğum balıkların 6 tanesini Alper’e 
verdim. Ama Alper 3 tanesini elinden 
kaçırdı. Alper’in kaç balığı kaldı? 
 

    Pınar nine ve Veli dedenin bisikleti-
nin hızlanması için 18 kez pedal çevril-
mesi gerekiyor. Nine 5 kez, dede 7 kez 
pedal çevirmiştir. Acaba hızlanmak için 
kaç kez daha pedal çevirilmelidir? 

    Kötü kalpli ejderhayı yenmek için 9 
yumruk, 7 tekme atılması gerekiyor. 
Şövalye ejderhaya 4 yumruk, 3 tekme 
attığına göre yenmek için toplam kaç 
darbe daha atması gerekiyor?  
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    Postacı Zeki Bey ilk gün 11 posta 
dağıttı, ikinci gün ilk günden 4 tane 
daha az posta dağıttı. İki günde top-
lam kaç posta dağıtmıştır? 

    Şişme oyun parkına gün boyunca 
17 kız, 6 erkek girmiştir. Acaba şişme 
oyun parkına gün boyunca giren kızlar 
erkeklerden kaç kişi fazladır? 

    Uykucu koala Miskin 10 saat uyu-
muş, 6 saat uyanık kalmış, sonra 8 saat 
daha uyumuştur. Acaba Miskin bir 
günde toplam kaç saat uyumuştur? 
 

    Annesi yavru civcive sabah 6 na-
sihat vermiş, öğle 7 öpücük atmış, ak-
şam 9 nasihat daha vermiştir. Yavru 
civciv bugün kaç nasihat dinlemiştir? 
 

    Leylek Laki evlere bebek taşır. 10 
günde 18 bebek taşımıştır. Sonra 5 be-
beği yanlış evlere götürdüğünü fark 
edip geri getirmiştir. Bu durumda Laki 
kaç bebeği doğru evlere götürmüştür? 

    Ormandaki palamut ağaçlarının 
sayısı kestane ağaçlarından 5 fazladır. 
Ormanda 4 tane kestane ağacı oldu-
ğuna göre toplam kaç tane kestane ve 
palamut ağacı vardır?  
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    Köyümüze bu yıl 10 turist geldi. 
Geçen yıl bu yıldan 3 turist daha az 
gelmişti. İki yılda toplam kaç turist gel-
miştir? 
 

    Oyuncakçıdan 14 balon, 5 kukla al-
dım. Balonların 3 tanesi eve gelirken 
patladı. 4 tanesini de elimden kaçırdım. 
Geriye kaç balonum kalmıştır? 
 

    Koala 17 kilogram ağırlığı kaldı-
rabilmektedir. Halter 8 kilogram ol-
duğuna göre haltere kaç kilogram 
daha ekleyebilir? 

    Bayramda annem ve babam be-
şer lira harçlık verdiler. Harçlığımın 8 
lirası ile 2 tane boya aldım. Kaç lira 
param kalmıştır? 
 

    Sinema salonunda 18 koltuk var-
dır. Salonda 6 kız, 7 erkek izleyici ol-
duğuna göre kaç koltuk boştur? 
 

    Dino’nun yavruları yumurtadan 17 
günde çıkabilmektedir. Dino 1 haftadır 
yumurtasını beklediğine göre kaç gün 
sonra yavrusu yumurtadan çıkacaktır? 
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    Tavşan İbi marketten 14 havuç al-
mıştır. Havuçların 5 tanesi çürük çıkmış-
tır. 6 tanesini yemiş, 2 tanesini hediye 
etmiştir. İbi’nin kaç havucu kalmıştır? 

    Samet 23 gün önce 14 kilo geli-
yordu. Bugün ise 19 kilo gelmektedir. 
Samet geçen bu sürede kaç kilo al-
mıştır? 
 

    19 araçlık otoparkta 8 araç bu-
lunmaktadır. Otoparka 9 araç daha 
gelirse otoparkta kaç araçlık yer ka-
lır? 

    Ressam Taha’nın 9 farklı fırçayla 
çizdiği 16 resmin 13 tanesi beğenilmiş, 
geri kalanı beğenilmemiştir. Beğenil-
meyen kaç resmi olmuştur? 
 

    Anne fil hortumuyla 12 metre yük-
sekliğe su fışkırtmaktadır. Yavru fil ise 
8 metre yüksekliğe su fışkırtmaktadır. 
Anne fil, yavru filden kaç metre daha 
yükseğe su fışkırtmaktadır? 
 

    Efe öğretmen öğrencilerine 7 gün 
sonra pasta getireceğini söylemiştir. 
Okul çıkışı sakatlanmış ve 13 gün has-
tanede kalmıştır. Bu durumda öğrenci-
ler pastayı kaç gün geç yemişlerdir? 
 

 
Bulmacayı problem çözümlerinde çıkan sayıların rengine göre boya. 
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Aşağıdaki bulmacayı yan sayfadaki etkinliğe uygun olarak boyayalım. 
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    İki kardeşten biri 6 yaşındadır. 
Kardeşlerin yaşları toplamı 15 oldu-
ğuna göre diğer kardeş kaç yaşında-
dır? 
 

    Kampta her gece 5 odun yakıyo-
ruz. Elimizde 7 odunumuz var ve 
kampta 2 gece kalacağız. Buna göre 
kaç oduna ihtiyacımız vardır? 
 

    Peri’nin günde 20 sihir yapma 
hakkı vardır. 8 sihir ile araba, 4 sihir 
ile de güzel bir elbise yaptığına göre 
geriye kaç sihir hakkı kalmıştır? 

    Otobüste 10 yolcu, 1 de şoför 
vardı. Durakta 8 yolcu bindi. 3 yolcu 
indi. Otobüste kaç yolcu oldu? 
 

    Uzun atlama yarışında Beyza 7 
metre zıplamıştır. Ecrin ise Beyza’dan 
3 metre daha az zıplamıştır. İkisi top-
lam kaç metre zıplamıştır? 
 

    Poyraz 20 dakikalık çizgi film izle-
yecektir. Filmin 4 dakikasını izledikten 
sonra 6 dakika mola vermiştir. Çizgi 
filmin bitmesine kaç dakika kalmıştır?  
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                                                  Kızların erkeklerden fazla olduğu 
sınıflardaki erkeklerin toplamı kaçtır? 

     

                                     

                                                  1/A ve 1/D sınıfının katıldığı bir ge-
zide toplam kaç öğrenci olur? 

     
                                     

                                                  Kız öğrenci sayısının en fazla ve en 
az olduğu sınıflardaki toplam kız öğ-
renci sayısı kaçtır? 

     
                                     

                                             1/D sınıfında kaç öğrenci vardır? 
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Tabloya göre soruları çözelim. 

SINIFLAR ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI KIZ ÖĞRENCİ SAYISI 

1/A 7 6 

1/B 6 10 

1/C 4 8 

1/D 2 5 
 

     
                                     

                                        1/B sınıfında kaç öğrenci vardır? 

     
                                     

                                                  1/A sınıfındaki erkek öğrenci sayısı 
1/C sınıfındaki erkek öğrenci sayısın-
dan kaç fazladır? 

 



 

     

                                     

                                                     Çileklerin tamamını yersek do-
lapta kaç tane meyve kalır? 
 

     

                                     

                                                  Kabuğu kırmızı olan meyvelerin 
toplamı kaçtır? 
 

     
                                     

                                                     Elmaların sayısı dolaptaki en ağır 
meyvenin sayısından kaç fazladır? 
 
 

     
                                     

                                           Dolapta en az olan iki meyvenin 
farkı kaçtır? 
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Tabloya göre soruları çözelim. 

MEYVELER DOLAPTAKİ MEYVELERİN SAYISI 

Elma  

armut  

karpuz  

çilek  
 

     

                                     

                                             Dolaptaki karpuz ve çileklerin top-
lamı kaçtır? 
 

     
                                     

                                                  Ağaçta yetişen iki meyvenin top-
lamı karpuzlardan kaç fazladır?  
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    Monki 19 tane muz, 5 tane elma 
toplamıştır. Elmaların 2 tanesini yemiş. 
Muzların da 4 tanesini ormanda sat-
mıştır. Geriye kaç muzu kalmıştır? 
 

    Dalma yarışmasında Suna 8 metre, 
Bilal 3 metre, Duru 10 metre derine 
dalmıştır. Duru, sonuncu olan kişiden 
kaç metre daha fazla derine dalmıştır? 
 

    Astronot ve uzaylı boks maçına çık-
mıştır. Astronot 12 yumruk atmış. Uzaylı 
ise astronottan 7 eksik yumruk atmıştır. 
İkisi toplam kaç yumruk atmıştır? 

    Düğünde 3 kişi halay çekmektedir. 
1. şarkıda 2 kişi, 2. şarkıda 3 kişi daha 
halaya katılmıştır.  Halay çeken kaç 
kişi olmuştur? 
 

    Temizlik görevlisi 1 günde 12 torba 
çöp toplamıştır. Çöplerin 3 torbasını 
geri dönüşüme göndermiştir.  Geri dö-
nüşüme gitmeyen kaç torba kalmıştır? 
 

    Cem trambolinde 4 metre, Ceren 
8 metre zıplamıştır.  Feyza ise Ce-
ren’den 4 metre daha fazla zıplamış-
tır. Feyza kaç metre zıplamıştır? 
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                                                  Sarı meyvelerin toplam fiyatı, yeşil 
meyvelerin fiyatından kaç fazladır? 
 

     

                                     

                                                                       Kiraz ve armut alan bir kişi 10 lira 
vermiştir. Kaç lira daha vermelidir? 

     

                                     

                                                  Portakal, elma ve kivi alan bir kişi 
kaç lira ödemelidir?  

     
                                     

                                             En ucuz ve en pahalı meyvelerin 
farkı kaç liradır? 
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Manav Ponçik’in meyveleri satmasına yardım edelim. 

     

                                     

                                        Ponçik portakal ve kiraz satarsa 
kaç lira alması gerekir? 

     

                                     

                                                  Kivi ve armut alan bir kişi 20 lira 
verirse kaç lira para üstü almalıdır? 
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Ödevlerini unutmamak için bu sayfaya not alabi lirsin. 

Ödev Defterim 
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