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7) *Zeynep 38 yaşındadır. Beyza' nın  yaşı Zeynep' in  

yaşının 10 eksiğidir.  Buna göre Beyza' nın  yaşının 4 

katı  kaçtır?

14) Alihan , 43 ve 36 sayılarını kullanarak  çıkarma  

işlemi yaptı. Alihan  bulduğu socucu 4 ile çarptığında 

kaç sayısına ulaşır? 

4) Bir tabakta 64 fındık var. 44 fındığı tabaktan 

alırska tabakta kaç fındık kalır?

11) 51 destenin 26 deste  fazlası  kaç eder?

5) Bir sayının 1 eksiği 34 ediyor. Bu sayı kaçtır? 12) Bir çıkarma işleminde çıkan 10, fark 9 olduğuna 

göre eksilen kaçtır?

2) *Reyyan' ın yaşının 59 fazlası 102 ediyor. Reyyan  12 

yıl sonra kaç yaşında olur?

9) Bir tabakta 51 fındık var. 34 fındığı tabaktan alırska 

tabakta kaç fındık kalır?

3) 37 eksiği 25 eden sayı kaçtır? 10) **Ece  ve Şeyma' nın  yaşları toplamı 50 ediyor. 

Ece' nin  yaşı Şeyma' nın  yaşından 42 fazladır. Buna 

göre Şeyma  kaç yaşındadır?

ZEKA GELİŞTİRİCİ PROBLEMLER
         Aşağıdaki problemleri çözün ve cevabı aşağıdan işaretleyin.

1) İremkız 4 yaşındadır. Ece' nin  yaşı İremkız' ın  

yaşının 29 fazlasıdır.  Buna göre bu iki arkadaşın 

yaşları toplamı kaçtır?

8) Kıvanç' ın yaşının 47 fazlası 88 ediyor. Kıvanç kaç 

yaşındadır?

19 - 28 - 366 - 55 - 17 - 41 - 37 - 770 - 910 - 20 - 74 - 62 - 4 - 112 - 35

6) Ayşe , 22 ve 58 sayılarını kullanarak  toplama  işlemi 

yaptı. Ayşe  bulduğu sonuçtan 6 çıkardığında kaç 

sayısına ulaşır? 

13) 37 destenin 54 deste  fazlası  kaç eder?

VERİLMEYENLERİ BULALIM

 Aşağıdaki işlemlerde noktalı yerlere uygun sayıları yazın.

yirmi üç ............ yirmi yedi ............ üç altı
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