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Doğal sayı problemler� çözülürken aşağıdak� adımlar tak�p 
ed�lmel�d�r.

   Problem�n doğru ve düzgün b�r şek�lde okunup, problemde 
ne �sten�ld�ğ�n�n doğru anlaşılması gerek�r. (Problemde 
benden ney� bulmam �sten�yor?)

   Problem anlaşıldıktan sonra b�z� sonuca götürecek 
�şlemler� z�hn�m�zde tasarlamamız gerek�r. (Sonuca 
ulaşmak �ç�n hang� �şlemler� yapmalıyım?) 

   Tasarladığımız �şlemler� kağıt üzer�nde yaparak sonuca 
ulaşırız. 

B�r okuldak� 5.sınıf şubeler� ve 7.sınıf şubeler� 30'ar k�ş�, 6.sınıf 
ve 8.sınıf şubeler� 25'er k�ş�l�kt�r.

Bu okulda her sınıf sev�yes�nde 3'er şube bulunduğuna 
göre okuldak� toplam öğrenc� sayısı kaçtır?

5.sınıf şubeler� 30'ar k�ş� ve 3 şube olduğundan 30.3 = 90
k�ş�d�r.

6.sınıf şubeler� 25'er k�ş� ve 3 şube olduğundan 3.25 = 75
k�ş�d�r.

7.sınıf şubeler� 30'ar k�ş� ve 3 şube olduğundan 30.3 = 90
k�ş�d�r.

8.sınıf şubeler� 25'er k�ş� ve 3 şube olduğundan 3.25 = 75
k�ş�d�r.

Okulda toplam 2.(90 + 75) = 330 öğrenc� vardır.

Çözümlü

ÖRNEK

ÇÖZÜM

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

570 l�rası olan Sel�m Bey, tanes� 30 l�radan 4 tane gömlek ve 
tanes� 65 l�radan 6 tane pantolon almıştır.

Buna göre Sel�m Bey ger�ye kalan parası �le en fazla kaç 
tane daha gömlek alab�l�r?

Yukarıdak� tabloda b�r markettek� bazı ürünler�n fiyatları 
ver�lm�şt�r.

Marketten 5 tane b�sküv�, 4 tane kek ve 4 tane meyve suyu 
alan Es�n, kas�yere 20 l�ra verd�ğ�ne göre Es�n kaç kuruş 
para üstü almış olur? 

Ürün F�yat

B�sküv� 135 kuruş

Kek 75 kuruş

Meyve Suyu 175 kuruş

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

Kumbarasında sadece 5 l�ra, 1 l�ra ve 50 kuruş bulunan 
Ahmet’�n kumbarasında toplam para 220 l�radır.

Ahmet’�n kumbarasında 18 tane 5 l�ra ve 120 tane 50 kuruş 
bulunduğuna göre kumbarada kaç tane 1 l�ra vardır? 

SIRA SENDE

Yapabilirsin!
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26 k�ş�l�k b�r sınıfta erkek öğrenc�ler�n sayısı, kız öğrenc�ler�n 
sayısının 2 katından 4 eks�kt�r.

Buna göre sınıftak� kız öğrenc� sayısını bulalım.

Kız Öğrenc� Sayısı:

Erkek Öğrenc� Sayısı:                      - 4

Sınıf mevcudu 26 olduğundan;

Çözümlü

ÖRNEK

ÇÖZÜM

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

İk� dersl�ğ� olan b�r etüt merkez�n�n b�r�nc� dersl�ğ�ndek� öğrenc� 
sayısı, �k�nc� dersl�ğ�ndek� öğrenc� sayısının 2 katından 5 
fazladır.

Bu etüt merkez�nde toplam 65 öğrenc� bulunduğuna göre 
etüt merkez�n�n �k�nc� dersl�ğ�nde kaç öğrenc� vardır? 

B�r babanın yaşı, kızının yaşının 3 katından 7 fazladır. 
Baba �le kızının yaşları toplamı 43 olduğuna göre babanın 
yaşını bulunuz. 

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

Farkları 24 olan �k� sayının toplamı 150 olduğuna göre bu 
sayılardan büyük olanı bulunuz. 

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

1 kat

1 kat 1 kat

1 kat

1 kat 1 kat -4 = 26

1 kat

1 kat 1 kat = 30

1 kat = 10

Kız öğrenc� sayısı 10'dur.

İç�nde sadece tavukların ve tavşanların bulunduğu b�r 
kümeste toplam 30 hayvan bulunmaktadır.

Kümestek� tavuklarının sayısının tavşanların sayısına 
bölümünden elde ed�len bölüm 1, kalan 6 olduğuna göre 
kümestek� tavuk sayısını bulunuz.

SIRA SENDE

Yapabilirsin!
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Aralarında 480 km mesafe bulunan �k� şeh�rden aynı anda ve 
b�rb�rler�ne doğru harekete geçen �k� araçtan b�r� saatte 100 
km, d�ğer� saatte 60 km yol almaktadır.

Buna göre bu �k� araç hareket ett�kten en az kaç saat sonra 
karşılaşırlar?

Çözümlü

ÖRNEK

ÇÖZÜM

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

B�r otomob�l saatte sab�t 90 km hızla b�r yolu 4 saatte g�tm�şt�r.

Bu araç ger� dönüşte saattek� hızını 30 km artırdığında 
aynı yolu kaç saatte g�tm�ş olur? 

Ayl�n Hanım 38 000 l�raya aldığı arabasının b�r kısmını peş�n 
ödeyerek ger� kalan borcuna aylık 1 500 l�ra ödeyecek şek�lde  
18 ay taks�t yaptırıyor.

Buna göre Ayl�n Hanım’ın başlangıçta peş�n öded�ğ� para 
kaç l�radır? 

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

25 k�ş�l�k sınıfta her öğrenc�den 35 l�ra toplanarak sınıfa perde 
yaptırılması planlanmaktadır.

Perde �ç�n sınıf öğretmen� 150 l�ra verd�ğ�ne göre perden�n 
yaptırılab�lmes� �ç�n her b�r öğrenc�n�n kaç l�ra vermes� 
gerekt�ğ�n� bulunuz. 

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

480 km

Araçlar 1 saat yol aldıklarında toplamda 100 + 60 = 160 km yol 
almış oluyorlar.

Saatte 160 km yol aldıklarına göre ;

480 : 160 = 3 saat sonra karşılaşırlar.  

B�r bahçeden toplanan elmalar 20 k�logramlık veya 18 
k�logramlık kasalara konulmaktadır. Elmaların tamamı 18 
k�logramlık kasalara konulduğunda toplam 80 kasa 
kullanılması gerekmekted�r.

Buna göre elmaların b�r kısmı 18 k�logramlık 40 kasaya, 
ger� kalanı �se 20 k�logramlık kasalara konulduğunda 
toplam kaç tane kasa kullanılması gerekmekted�r?    

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

100 km/s 60 km/s
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Taks�metre açılış ücret� 4 l�ra olan b�r taks� �le yolculuk yapan 
Kerem, 12 km yol g�tt�ğ�nde 30 l�ra verm�ş ve 2 l�ra para üstü 
almıştır.

Buna göre bu taks�metren�n her b�r k�lometre �ç�n yazdığı 
ücret� bulunuz.   

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

B�r ç�ftl�ktek� �nekler�n sayısı, ördekler�n sayısının 2 katına, 
tavşanların sayısının yarısına eş�tt�r.

Buna ç�ftl�ktek� hayvanların toplam ayak sayısı 520 
olduğuna göre ç�ftl�ktek� �nek sayısını bulunuz. 

Melek b�r kant�n kuyruğunda baştan 8. sırada, sondan 14. 
sıradadır.

Buna göre bu b�let kuyruğunun tam ortasındak� k�ş� �le 
Melek arasında kaç k�ş� vardır?

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

B�r manav 5 tanes�n� 2 l�raya aldığı l�monların 2 tanes�n� 1,7 
l�raya satmaktadır.

Manavı l�mon satışından 90 l�ra kar etmes� �ç�n kaç tane 
l�mon satması gerekt�ğ�n� bulunuz.

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

B�r çek�rge her sefer�nde eş�t uzaklıkta zıplayarak;

       150 cm �ler�, 50 cm ger�, 150 cm �ler�, 50 cm ger�, ...

örüntüsüyle yol almaktadır.

Buna göre çek�rgen�n başladığı noktadan 750 cm �ler�ye 
ulaşab�lmes� �ç�n en az kaç kere zıplaması gerekmekted�r?     

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

20 soruluk b�r sınavda doğru cevaplanan sorular �ç�n 5 puan 
ver�lmekte, yanlış cevaplanan sorular �ç�n 3 puan 
s�l�nmekted�r.

Sınavdak� soruların tamamını cevaplayan Sem�h’�n doğru 
sayısı, yanlış sayısının 2 katından 2 fazladır.

Buna göre Sem�h’�n bu sınavdan kaç puan alab�leceğ�n� 
bulunuz.

SIRA SENDE

Yapabilirsin!
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