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Konu:Karışık Problemler 1
Aşağıdaki problemleri dikkatlice okuyalım ve cevaplayalım.
1) 756 kişinin olduğu bir yolcu treninden, ilk
istasyonda yolcuların çeyreği indi. İkinci
istasyonda ise kalan yolcuların 156’sı indi.
Buna göre trende kaç yolcu kaldı?

5) 337 TL olan bir spor ayakkabısını para
biriktirerek almak istiyorum. 162 TL param
var. Günde 5 TL biriktirirsem spor
ayakkabısını kaç gün sonra alabilirim?

2) Bir televizyonun fiyatı 1800 TL’dir. 300 TL
peşinat verip kalan kısmı ayda 75 TL ödemek
isteyen müşteri kaç taksit ödeme yapacaktır?

6) Murat ile Yusuf’un 7 yıl önceki yaşları
toplamı 32’dir. Murat şimdi 21 yaşında
olduğuna göre Yusuf kaç yaşındadır?

3) Bir ağılda 64 koyun, koyunların yarısı kadar
da kuzu vardır. Bu bu ağıldaki koyunlarla
kuzuların kulak sayılarının toplamı kaçtır?

7) Düzinesi 480 kuruş olan bardakların bir
tanesi 65 kuruşa satılırsa, toplam kaç kuruş
kar edilir?

4) Bir okulda 25 tane derslik vardır.
Dersliklerin 12’sinde otuz iki öğrenci,
kalanında otuz beş öğrenci eğitim
görmektedir. Bu okulun öğrenci sayısı kaçtır?

8) Okul kantinine alınan 8546 tane meyve
suyunun 2564 tanesi kayısı, 3548 tanesi ise
şeftali suyudur. Buna göre vişneli meyve
suyu kaç tanedir?
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9) Bir satıcı 30 TL’ye aldığı gömlekleri, 43
TL’ye satıyor. Satıcı gömleklerin satışından
286 TL’ kar elde ettiğine göre kaç gömlek
satmıştır?

13) Arzu, hafta içi her gün 28 sayfa, hafta
sonu her gün 34 sayfa kitap okumaktadır.
Arzu, 4 haftada kaç sayfa kitap okur?

10) Bir manav, 1 kilogramını 75 Kr’tan aldığı
çileği, 120 Kr’tan satıyor. Manav 60 kg çilek
sattığına göre kaç lira kar elde etmiştir?

14) Cumhuriyetin ilanından 6 yıl önce doğan
Ziya Dedem, benim doğum yılım olan
1981’de kaç yaşındadır?

11)Bir terzi metresi 18 TL olan kumuştan 30
m, metresi 23 TL olan kumaştan 28 m
alıyor. Terzi kumaşlar için kaç TL ödemiştir?

15) Cengiz, üç günde toplam 9876 m yürüyor.
1.gün 2154 m, 2.gün 3498 m yürüyen Cengiz
3.gün kaç metre yürümüş olur?

12)Bir spor salonunda 1245 bayan vardır.
Erkeklerin sayısı ise bayanlardan 185 daha
azdır. Spor salonunda 4500 kişi olduğuna
göre bu spor salonundaki çocukların sayısı
kaçtır?

16) Manav, her birinde 32 kg armut bulunan
14 kasa armut alıyor. Armutları 4’er
kilogramlık poşetlere dolduruyor. Buna göre
manav kaç poşet armut doldurmuştur?
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