Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Tartma (Kütle) Problemleri 3
Aşağıdaki problemleri dikkatlice okuyalım ve cevaplayalım.
1) Dedem manavdan 8 kilogram patates, 6

kilogram soğan aldı. Dedem manavdan kaç
kilogram patates ve soğan aldı?

2) Bir fırıncı 20 kilogram unun 7 kilogramıyla
ekmek yaptı. Geriye kaç kilogram un kaldı?

Çözüm:

Çözüm:

3) Bir manavda her biri 5 kilogram olan 3 kasa
çilek vardır. Manavda kaç kilogram çilek vardır?
Çözüm:

4) Bakkal, elinde bulunan 23 kilogram zeytinin
önce 4 kilogramını, sonra 5 kilogramını sattı.
Geriye kaç kilogram zeytin kaldı?
Çözüm:

5) Bakkal Kemal, 20 kilogramlık bulguru 5
kilogramlık poşetlere koyarak satmak istiyor.
Bunun için bakkal Kemal’e kaç poşet gereklidir.

6) Ben 23 kilogramım. Ablam benden 7
kilogram ağırdır. Ablamla kütlelerimizin toplamı
kaçtır?
Çözüm:

Çözüm:

7) 5 kilogramlık karpuzlardan 6 tane satan
manav kaç kilogram karpuz satmıştır?

8) Ali 25 kg, Nalan 14 kg, Hakan ise 17 kg nar
topladı. Ali, Nalan ve Hakan kaç kg nar topladı?

Çözüm:

Çözüm:
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9) Ben 10 kilogram elma topladım. Ağabeyim
8 kilogram elma topladı. Topladığımız bu
elmaları ikişer kilogramlık kaç eşit parçaya
ayırabiliriz?

10) Eve 20 kg domates aldık. Annem 5
kilogramını salça yaptı. Annem geri kalan
kısmını 5 kilogramlık kasalara koymak istiyor.
Kaç kasaya ihtiyacımız vardır?

Çözüm:

Çözüm:

11) Yusuf 16 kg’dır. Berke 20 kg, Ela ise
Yusuf’tan 3 kg daha ağırıdır. Buna göre üçünün
toplamı kaç kilogramdır?

12) Manavda her biri 6 kilogram olan 4 kasa
portakal vardır. Manavda kaç kilogram portakal
vardır?
Çözüm:

Çözüm:

13) Yaşar, Selçuk’tan 6 kilogram fazladır.
Yaşar 32 kilogram olduğuna göre Selçuk kaç
kilogramdır?

Çözüm:

Çözüm:

15) Arif, marketten tanesi 3 TL olan
çikolatalardan 5 tane aldı. Markete 20 TL verdi.
Market Arife kaç TL para üstü verir?
Çözüm.

14) Bir manav 25 kg armut, armutlardan 12
kg fazla mandalina sattı. Manavın sattığı armut
ve mandalinaların toplam ağırlığı kaç kg’dır?

16) Üç arkadaş topladıkları 21 tane cevizi
aralarında eşit paylaşırsa her birine kaç ceviz
düşer?

Çözüm:
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