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7) Aklımdan tuttuğum sayının 27 eksiği 31 ediyor. Bu 

sayı kaçtır?

14) Azra , 59 ve 25 sayılarını kullanarak  çıkarma  

işlemi yaptı. Azra' nın  bulduğu sonuç kaçtır?

4) Bir sayının 21 eksiği 23 ediyor. Bu sayı kaçtır? 11) İbrahim 65 yaşındadır. İbrahim' in  yaşının 24 

fazlası  kaçtır?

5) 18 sayısının 17 eksiği  kaçtır? 12) *Ece' nin yaşının 14 eksiği 27 ediyor. Ece  20 yıl 

sonra kaç yaşında olur?

2) *Aklımdan tuttuğum sayının 16 eksiği 24 ediyor. Bu 

sayının 2 katı kaçtır?

9) Reyyan  ilk gün 34 sayfa, ikinci gün ise birinci gün 

okuduğunun 17 fazlası  sayfa kitap okumuştur. Reyyan  

iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

3) Hangi sayının 6 eksiği 32 eder? 10) Bir tabakta 48 fındık var. 11 fındık daha eklersek 

tabakta kaç fındık olur?

ZEKA GELİŞTİRİCİ PROBLEMLER
         Aşağıdaki problemleri çözün ve cevabı aşağıdan işaretleyin.

1) *Ecenur' un yaşının 28 fazlası 42 ediyor. Ecenur  18 

yıl sonra kaç yaşında olur? 

8) 41 silgim vardı. 30 silgim kayboldu. Kaç silgim kaldı?

89 - 27 - 10 - 38 - 61 - 44 - 1 - 34 - 58 - 85 - 80 - 11 - 32 - 17 - 59

6) *Şeyma' nın yaşının 55 fazlası 82 ediyor. Şeyma  17 

yıl önce kaç yaşındaydı? 

13) Beyza  yaşını soranlara 'Benim yaşım 43 sayısının 

26 eksiğine eşittir.' demektedir. Buna göre Beyza  kaç 

yaşındadır?

VERİLMEYENLERİ BULALIM

 Aşağıdaki işlemlerde noktalı yerlere uygun sayıları yazın.

yirmi sekiz on beş ............ yirmi dokuz ............ yedi
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