3.SINIFLAR HAFTA SONU MATEMATİK ÖDEVİ
1.Bir bölme işleminde bölen 6, bölüm 19 kalan 4 ise
bölünen sayı kaçtır?

8.Bir çiçekçi birinci gün 248 tane ikinci gün ise 127
tane gül alıyor ve bu gülleri 15 vazoya eşit olarak
yerleştiriyor. Bir vazoda kaç tane gül vardır?

2. 56 sayısının yarısının 17 fazlası kaçtır?

3.16 düzine kalemi 4 kalemliğe eşit olarak
paylaştırırsak, her birine kaç kalem düşer?

9.Kilogramı 4 TL olan sebzeden 6 kg, kilogramı 7 TL
olan meyveden ise 8 kg alan biri 100 TL ödediğinde
ne kadar para üstü almalıdır?

4.Her gün 25 sayfa kitap okuyan bir öğrenci 350
sayfalık bir kitabı kaç günde bitirir?
10.Abimin boyu benim boyumdan 17 cm fazladır.
Benim boyum ise annemin boyundan 41 cm
eksiktir.Annemin boyu 1 m 74 cm olduğuna göre,
abimin boyu kaç cm dir?

5.Ağırlığı 350 gr olan bir kutunun içinde bir tanesinin
ağırlığı 70 gr olan cips paketlerinden 45 tane vardır.
Kutunun toplam ağırlığı kaç gramdır?

11.Bir fırında pişirilen 748 ekmek 4 fırına eşit olarak
dağıtılıyor. Bir fırına kaç ekmek verilir?

6.Sınıf gezimiz için 455 TL para topladık. Bir kişi 13
TL ödediğine göre, geziye kaç kişi katılmaktadır?
12.Elif’in boyu Hilal’in boyundan 4 cm fazladır.
İkisinin boy uzunluklarının toplamı 292 cm olduğuna
göre, Elif’in boyu kaç cm dir?
7.Ece 600 g fındık, 350 g leblebi, 480 g fıstık ve 370
g çekirdek alıyor. Aldıklarının 2 kg olması için daha
kaç gram çerez almalıdır?
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3.SINIFLAR HAFTA SONU MATEMATİK ÖDEVİ
1.Okulumuzda 17 sınıfta 38 öğrenci, 12 sınıfta 43
öğrenci, 11 sınıfta ise 48 öğrenci vardır. Buna göre
okul mevcudumuz kaç kişidir?

2.Annem işe gitmek ve geri dönmek için her gün 8
TL yol parası veriyor. Öğle yemeği içinde 7 TL
harcadığına göre, annem 20 gün çalıştığı bir ayda
kaç TL harcar?

6.Bir kırtasiyeci 35 deste defterin önce 8 düzinesini,
sonra 22 tanesini satıyor. Geriye kaç tane defter
kalır?

7.Okul kütüphanemizde her biri 6 raflı olan 14 tane
dolap var.Her rafta 12 kitap olduğuna göre,
kütüphanemizde kaç tane kitap vardır?

Okul kantinimizin fiyat listesi:
Tost……………………. 2 TL
Ayran ………………………65 Kr
3.Bir haftada 6 L süt tüketen bir aile, 3 ayda kaç L
süt tüketir?

Meyve suyu……………….80 Kr
Bisküvi ……………………..3 TL
Çikolata……………………2 TL
Kraker…………………………75 Kr

4.Markette bir tanesinde 35 tane çikolata olan
kolilerden 24 koli çikolata var. 178 çikolata satılırsa,
geriye kaç çikolata kalır?

Su……………………………..60 Kr

8.Kantinde öğlene kadar 327 tost, 20 ayran ve 40
meyve suyu ve 30 tane su satılıyor. Kantinci kaç TL
gelir elde etmiştir?

5.Bir kümeste 47 tavuk, tavuklardan 19 eksik hindi
ve hindilerden 5 fazla tavşan bulunmaktadır.
Kümesteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır?

9.Öğleden sonra ise 89 tost, 20 meyve suyu, 45
çikolata ve 14 bisküvi satılıyor. Kantinci kaç TL gelir
elde etmiştir?
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