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Konu: Sıvı Ölçüleri Problemleri Etkinliği 2
Aşağıdaki problemleri dikkatlice okuyalım ve cevaplayalım.
1) Annem bir tencereye önce 23, sonra 19 bardak
su koydu. Annem tencereye kaç bardak su
koymuştur?

2) Bir şişe limonatadan 4 bardak limonata elde
ediliyor. 20 bardak limonata elde etmek için
kaç şişe limonata alınmalıdır?
Çözüm:

Çözüm:

3) Ablam evdeki çiçekleri her gün 2 maşrapa
su ile suluyor. Ablam çiçekleri sulamak için
4 günde kaç maşrapa su kullanır ?
Çözüm:

4) Bir düğünde 62 bardak vişne suyu, vişne
sularından 28 bardak eksik de kayısı suyu
kullanılmıştır. Düğünde kaç bardak meyve suyu
kullanılmıştır?
Çözüm:

5) Tencereden 16 fincan su alınınca tencerede
28 fincan su kalıyor. Başlangıçta tencerede kaç
fincan su vardır?
Çözüm:

Çözüm:

7) Bir bardak su, iki çay bardağını
doldurmaktadır. 6 bardak su, kaç boş çay
bardağını doldurmaktadır?
Çözüm:

6) Aşağıdaki varil 21 kova su almaktadır.
Varilde 5 kova su vardır. Varilin tamamının
dolması için kaç kova daha su eklenmelidir?

8) Murat her gün 2 kaşık şurup içmektedir.
Murat, 5 günde kaç kaşık şurup içer?
Çözüm:
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9) Bir damacana 80 bardak su alıyor. Bir aile,
damacanadan 18 bardak su içerse
damacanada kaç bardak su kalır?

10) 92 kova ile tamamı dolan bir su
deposunda 28 kova su bulunmaktadır. 17 kova
daha su eklersek, depoda kaç kovalık yer kalır?

Çözüm:

Çözüm:

11) Bir kutu meyve suyu 4 bardağı
dolduruyor. 5 kutu meyve suyu kaç bardağı
doldurur?

12) Yunus, her gün bir bardak ballı süte 2 çay
kaşığı bal atıyor. Yunus bir hafta boyunca içtiği
ballı süte kaç çay kaşığı bal koyar?

Çözüm:

Çözüm:

13) Bir cezveden 8 fincan kahve yapan Feride
Hanım kahveleri kendisi ve 4 misafiri içiyor.
Geriye kaç fincan kahve çıkar?

14) Bir inek günde 2 kova süt veriyor. 8
inekten günde kaç kova süt elde edilir?
Çözüm:

Çözüm:

15) Ablam bir şişe sıvı yağ aldı. Bir şişeden 8
bardak sıvı yağ çıkıyor. Ablam bir tepsi börek
için 2 bardak sıvı yağ kullanıyor. Buna göre bir
şişe sıvı yağdan kaç tepsi börek yapılır?

16) Bir tencereye 6 bardak su konulunca
tencerenin yarısı doluyor. Tencerenin tamamını
doldurmak için kaç bardak su gerekir?
Çözüm:

Çözüm.
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