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DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ 2
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Dört kardeşin yaşları arasında üçer yaş 
fark vardır. Büyük kardeş 21 yaşında oldu-
ğuna göre büyük kardeş ile küçük kardeşin 
yaşlarının toplamı kaçtır?

Bir çıkarma işleminde çıkan 586, fark ise 
370’dir. Buna göre eksilenden 350 çıkarsa 
yeni fark kaç olur?

Üç arkadaşın yaşlarının toplamı 38’dir. Beş 
yıl sonra 3 arkadaşın yaşlarının toplamı 
kaç olur?

Mehmet doğduğunda Birol 18 yaşındaydı. 
Mehmet 19 yaşına geldiğinde Mehmet ile 
Birol’un yaşları toplamı kaç olur?

Aynı noktadan zıt yönde hareket eden iki 
otomobilden birinin hızı 55, diğerinin ise 
70 kilometredir. 2 saat sonra aralarındaki 
uzaklık kaç kilometre olur?

Annemin yaşı 6 yıl önce benim yaşımın 3 
katıydı. Ben şu an 14 yaşında olduğuma 
göre annem kaç yaşındadır?

8

Aklımdan tuttuğum sayıdan 456 çıkarınca
3 onluk, 2 yüzlükten oluşan sayı kalıyor.
Aklımdan tuttuğum sayı kaçtır?

iki musluktan biri dakikada 15, diğeri 35 litre 
su akıtıyor. Altta bulunan üçüncü musluk ise 
dakikada 12 litre su boşaltıyor. Bu havuz 14 
dakikada dolduğuna göre kaç litre su almak-
tadır?
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Burak’ın 56 lirası vardır. Samet’in parası Bu-
rak’ın parasının 3 katı, Selma’nın parasının 
ise yarısına eşittir
Buna göre üç arkadaşın paralarının top-
lamı kaçtır?

Bir sınıfta 8 öğrenci arkadaşı Tuğçe’ye 
eşit miktarda para toplayarak hediye al-
mak istemişlerdir.
Fakat öğrencilerden 2 tanesi hediye al-
maktan son anda vazgeçmişlerdir.Geriye 
kalan diğer öğrenciler ise hediye alabil-
mek için 12 lira fazladan para topluyor-
lar. 
Buna göre arkadaşlarının Tuğçe’ye al-
dıkları  hediyenin fiyatı kaç liradır?

Bir toplantı salonunda bazı masalara dör-
der bazı masalara ise üçer kişi oturmuştur.
Toplantı saalonunda 24 masa vardır.Ma-
saların 8 tanesine üçerli oturulmuştur.
   Buna göre toplantıya kaç kişi katıl-
mıştır?

Hangi sayının 4 katının 5 fazlası 29’dur

Tuana’nın 6 lirası vardır. Akif Tuana’ya 4 
lira verince paraları eşit olmuştur
   Buna göre Akif’in Tuana’ya para ver-
meden önce (başlangıçta) kaç lirası var-
dır?

Bir manav 120 liralık kiraz satmıştır.Eğer 5 
kg daha domates satsaydı 180 liralık kiraz 
satmış olacaktı.
Buna göre kirazın kilosu kaç liradır?

Begüme babası haftalık 25 lira vermekte-
dir.Hafta içi okulda 4 lira harcayan Begüm 
başka bir harcama yapmamaktadır.Begüm 
kalan parayı biriktirerek kendine bisiklet al-
mak istemiştir. Biskletin fiyatı 550 liradır  
  Buna göre Begüm kaç hafta sonra 
bisiklet alabilir?
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