İNTERAKTİF TEST

PROBLEM ÇÖZELİM
kaçtır?

1. Anneler gününde annesine Ezgi
8 gül, Elif ise 5 gül aldı.

Anneye alınan güllerin sayısı
kaçtır?
6. Annem pazardan 5 kilo elma,
3 kilo muz, 6 kilo mandalina
aldı. Annem kaç kilo meyve

2. Ezgi’nin dolabında 7 masal, 8

almıştır?

hikaye ve 5 şiir kitabı vardı.
Ezgi’nin kaç tane kitabı vardır?

7. Ayşe 7, Pelin 8 yaşındadır.
Eren’in yaşı kardeşlerinin
yaşlarının toplamından 4 yaş

3. Annem masaya 6 tane servis

eksik olduğuna göre Eren kaç

tabağı ve 5 tane yemek tabağı

yaşındadır?

koydu. Masada kaç tane tabak
oldu?

8. 9’un 8 fazlasının 5 eksiği
kaçtır?

4. Doğum günümde annem pasta
yaptı. Pastayı 12 dilim parçaya
böldü. Arkadaşlarımla 7 dulum

pasta yedik. Geriye kaç dilim
pasta kaldı?

9. Ayla 6 yaşındadır. Ablası
Ayla’dan 5 yaş büyük
olduğuna göre ikisinin yaşlarının
toplamı kaçtır?

5. Ezgi’nin 8, Esra’nın 5, Ceren’in

3 tokası var. Tokaların toplamı
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10.

8 yaşında olan Berna,

ablasından 5 yaş küçüktür.

Berna’nın ablası kaç

16.

yaşındadır?

Bir öğrenci servisinde 8

öğrenci vardı. 6 öğrenci daha

sonradan bindi. Yolda 2 tanesi
indi. Serviste kaç öğrenci oldu?
11. Bir dolmuşta 14 yolcu vardı. Bir
durakta 6 yolcu indi, 4 yolcu
bindi. Dolmuşta kaç yolcu

17.

oldu?

Baran’ın 8, Berat’ın 9 bilyesi

vardı. 5 bilye kaybettiler geriye
toplam kaç bilyeleri kaldı?

12.

Pikniğe gittiklerinde Yasin 8

çiçek, Yasemin 5 çiçek ve

Ayşen 4 çiçek toplayarak bir

18.

Anıl’ın 9 tane kalemi vardı.

Babası 7 tane kalem daha aldı.

buket yaptılar. Bukette kaç tane

Anıl 3 tanesini kullanırsa kaç

çiçek oldu?

kalemi kalır?

13. Yarısı 5 olan sayının 5

19.

fazlası kaçtır?

Öykü, hikaye kitabındın önce

7 sonra 8 sayfa okudu. Öykü
3 sayfa daha okursa kaç sayfa
okumuş olur?

14. Sınıfımızda erkek öğrenciler
kız öğrencilerden 4 tane

fazladır. Sınıfımızda 12 tane
erkek öğrenci olduğuna göre

20. Ali Baba’nın çiftliğinde 8

kaç tane kız öğrenci vardır?

inek, 6 at ve 3 eşek vardı. Ali
Baba’nın çiftliğinde kaç hayvan
vardır?

15. Sıla günde 8 saat uyuyor. İki
günde kaç saat uyur?
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