
Problem Canavarı Bölme Yapıyor-1 

 

 

 

 

Bir bölme işleminde bölünen 35, bölen 5 ise 
bölüm kaçtır? 

 

 

Hüseyin 30 lirasıyla tanesi 5 lira olan 
kalemlerden kaç tane alabilir? 
 

 

Beyza bahçeden topladığı 18 gülü 3 vazoya eşit 
şekilde dağıtınca her vazoda kaç tane gül 
olur? 

 

6- Sirac, Mustafa ve Duran 12 cevizi 
paylaştılar. Her birine kaç ceviz düşer? 
 

 

Bakkal Enes 36 kilogram pirinci 4 kilogramlık 
paketlere eşit olarak paylaştırdı. Bakkalda 
kaç paket pirinç oldu? 

 

7- Feyza 18 tek çorabı eşiyle birleştirdi. 
Feyza’nın kaç çift çorabı vardır? 
 

 

Büşra, Fatma ve Rabia 21 saç tokasını eşit 
olarak bölüştüler. Rabia’nın kaç tokası oldu? 
 

 

Cansu’nun 16 lirası vardı. Ali’nin 2 lirası vardı. 
Paralarını birleştirdiklerinde 2 liralık 
çikolatalardan kaç tane alabilirler? 
 

  
 



Problem Canavarı Bölme Yapıyor-2 

 

 

 

 

Sınıfımızda 18 öğrenci var. Öğrenciler 11 sıraya 
ikişer kişi olarak oturacaklar. Sınıfımızda kaç 
sıra boş kalır? 

 

Kayra’nın 50 lirası vardı. Bütün parasıyla 5 
liralık kalemlerden aldı. Aldığı kalemlerin 4 
tanesini Melike’ye verince Kayra’nın kaç 
kalemi kaldı?  

Züleyha 30 elmayı 4 arkadaşıyla paylaştı. 
Kendi payına düşen elmalardan 2 tanesini yedi, 
kalanı kardeşine verdi. Züleyha kardeşine kaç 
elma verdi? 

 

İrem, Dilara ve Emel 15 kalemi eşit olarak 
paylaştılar. İrem’in kalemleri payına düşen 
kalemlerin 2 katı kadar oldu. İrem’in kaç 
kalemi vardır?

 

Manav Hakkı 32 kilogram muzu 4 kasaya 
eşit olarak paylaştırdı. Her kasaya kaç 
kilogram muz konulmuştur? 

 

Vahap ve Ali aynı yaştadırlar. İkisinin yaşları 
toplamı 16 ise Vahap 5 yıl sonra kaç yaşında 
olacaktır? 

 

Yakup, Alperen ve Furkan 27 fındığı eşit olarak 
paylaştılar. Furkan’ın cebinde önceden 16 fındık 
daha vardı. Furkan’ın paylaşımdan sonra 
toplam kaç fındığı oldu?

 

Bir bölme işleminde bölünen 20, bölen 4’tür. 
Bölümün 7 katı kaçtır? 
 
 

 

   



Problem Canavarı Bölme Yapıyor-3 

 

 

 

 

24 sayısının çeyreği kaçtır? 

 

 

 

3 haftadaki gün sayısı ile 24’ü 3’e 
böldüğümde bulduğum sayının toplamı 
ablamın yaşını veriyor. ;blam kaç yaşındadır: 

<ir ağıldaki koyunların ayak sayıları toplamı 
36’dır. <u ağıldaki koyun sayısı kaçtır: 
 
 

 

<ahçemizdeki 18 ağacın yarısı elma ağacıdır. 
<ahçemizdeki elma ağacı sayısı kaçtır: 

 

 

Sayı değeri en büyük olan rakamın üçe 
bölümünden elde edilen sayının 8 katı kaçtır? 
 

 

8 eldeki parmak sayısının 4’e bölünmesi 
işleminde bölüm kaçtır? 
 

 

<ir şişe 4 bardak süt almaktadır. 32 bardak 
süt için kaç şişeye ihtiyacımız vardır? 

 

 

Cem ile Can ikizdir ve yaşları toplamı 12’dir. 
İkizlerin ablası Ece onlardan 9 yaş büyükse 
Ece kaç yaşındadır: 
 

 
 

 


