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1.
Akşam yemeğ�nde p�r�nç p�lavı y�yen Kemal kaç
kaşık p�r�nç yed�ğ�n� ve b�r kaşıkta kaç p�r�nç
tanes� olduğunu sayıyor. Daha sonra tahm�n� b�r
sonuç bulmak �ç�n z�h�nden 50 x 200 �şlem�n�
yapıyor.

Buna göre Kemal'�n yed�ğ� p�r�nç sayısını
veren �şlem hang�s� olab�l�r?

A)45 x 260 B)49 x 201
C)52 x 299 D)59 x 251

 

 

 

 

 

2. 51 x 399 �şlem�n�n tahm�n� sonucu kaçtır?

A)1500 B)15000 C)20000 D)24000

 

 

 

 

 

3.
33 k�ş�l�k b�r sınıfın tamamı t�yatroya g�decekt�r

B�let f�yatları 18 TL olduğuna göre ödenecek
tutarın yaklaşık değer� kaçtır?

A)700 B)600 C)800 D)900

 

 4.
Doğal sayılarla z�h�nden çarpma �şlem� yaparken
uygun b�r stratej� �le hatasız ve daha çabuk
sonuca ulaşab�l�r�z. Çarpım stratej�s� �ç�n sayının
sağına b�r sıfır ekled�kten sonra sayıyı �k�ye
bölerek sonucun elde ed�leceğ� bulunmuştur.

Buna göre, çarpılması �stenen sayı kaç
olmalıdır?

A)2 B)5 C)10 D)20

 

 

 

 

 

 

 

5.
Al�, bölünen ve bölenden 2'şer sıfır s�ld�kten
sonra 3'e bölerek bölme �şlem�n� b�t�rm�şt�r.

Buna göre Al�'n�n bu stratej�y� kullandığı
�şlem aşağıdak�lerden hang�s� olab�l�r?

A)8000:100 B)300:30
C)6000:200 D)1200:300
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6.
23 x 10 = 230 230 - 23 = 207

Yukarıdak� �şlemler� yapan Mustafa aşağıdak�
�şlemlerden hang�s�n�n sonucunu bulmuştur?

A)23 x 9 B)23 x 20
C)10 x 23 D)20 x 13

 

 

 

7.
Ece kalemler�n� yed�şerl� dört paket yaptığında üç
kalem� artıyor.

O halde beşerl� paket yaptığında kaç kalem�
artar?

A)7 B)5 C)3 D)1

 

 

 

 

8.
Mangala �k� k�ş�yle oynanan b�r Türk zeka
oyunudur. Seda Öğretmen sınıfındak�
öğrenc�ler�ne mangalayı öğretmek �ç�n sınıfı
�k�şerl� gruplara ayırmıştır.

Sınıf mevcudu 27 olan bu sınıf �ç�n Seda
öğretmen sınıfa kaç adet mangala oyunu
get�rmel�d�r?

A)12 B)13 C)14 D)15

 

 9.
Derya’nın annes� el�ndek� en� 410 cm’l�k
kumaştan Derya’ya etek d�kecekt�r. Artan
kumaştan da Derya oyuncak bebeğ�ne etek
d�kmek �stemekted�r. Derya' ya b�r etek d�kmek
�ç�n 105 cm, oyuncak bebeğe b�r etek d�kmek �ç�n
25 cm kumaş gerekmekted�r.

Annes� bu kumaştan Derya �ç�n d�keb�leceğ�
en fazla eteğ� d�kt�kten sonra kalan kumaşla
Derya oyuncak bebeğ�ne kaç tane etek
d�keb�l�r?

A)3 B)4 C)5 D)6

 

 

 

10. 18 �le bölümü 9 olan sayının alab�leceğ� en
küçük değer �le en büyükdeğer�n toplamı
kaçtır?

A)341 B)332 C)170 D)162

 

 

 

11.
Mevcudu 365 k�ş� olan b�r okulda k�tap fuarına
gez� düzenlenecekt�r.Serv�s �ç�n ayarlanan
araçlar 25 k�ş�l�kt�r.

Buna göre taşıma �ç�n en az kaç araç
gerekl�d�r?

A)13 B)14 C)15 D)16
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12.
En fazla 4 k�ş�n�n b�neb�ld�ğ� b�r dönme dolap her
gruptan 8 tl para almaktadır. Kaç k�ş�n�n
b�nd�ğ�n�n önem� yoktur.1 k�ş�de b�nse 4 k�ş�de
b�nse ücret 8 tld�r. Bu dönme dolaba b�nmek
�steyen 13 k�ş�l�k b�r grubun heps� dönme dolaba
b�nm�şt�r.

Buna göre bu grup dönme dolaba en az kaç tl
para verm�şt�r?

A)24 B)26 C)32 D)36

 

 

 

 

 

 

 

13.

Yukarıdak� �şleme göre  �şlem�n�n
sonucu aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)5 B)6 C)7 D)8

 

 

 

 

 14.

Yukarıdak� bölme �şlem�nde bölünen sayı en
fazla kaçtır?

A)260 B)278 C)513 D)531

 

 

 

 

 

15.
Alaca Öğretmen�n tahtaya yazdığı soruyu " �k�n�n
kares� artı beş�n küpü " şekl�nde okumuştur.

Alaca bu soruyu doğru çözdüğüne göre
bulduğu sonuç aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)19 B)29 C)33 D)129
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16. Aşağıdak�lerden hang�s� doğrudur?

A)32= 23

B)33 = 9
C)23 = 6
D)52= 25

 

 

 

 

17.
Gökalp b�r�m f�yatları 5 tl olan kalem ve 3 tl olan
s�lg�den 4 er tane almıştır.

Gökalp'ın ödemes� gereken ücret�n hesabını
gösteren �şlem aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) B)

C) D)

 

 

 

 

 18.

Öğretmen 4 öğrenc�s�ne yapmaları �ç�n b�rer tane
�şlem verm�şt�r.

Heps� �şlemler� doğru yaptığına göre hang�
öğrenc�n�n bulduğu sonuç en büyüktür?

A)Al� B)Belma C)Canan D)Dumrul

 

 

 

19.
Kürşad tanes� 10 tl olan ş�şelerden 100 tane
tanes� 13 tl olan kutulardan 70 tane almıştır.

Aldığı ş�şe ve kutuların tanes�n� 17 tl den
satan Kürşad bu �şten kaç tl kar etm�şt�r?

A)980 B)700 C)280 D)170

 

 

20.
Alparslan proje ödev�n� yapmak �ç�n tanes� 50
kuruş olan fon kartonlardan 5 tane tanes� 25
kuruş olan el �ş� kağıtlarından 30 tane almıştır.

Buna göre Alparslan bu eşyalara kaç tl
ödeme yapar?

A)1000 B)750 C)100 D)10

 


