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Ahmet  SAĞDIÇ               Sinan  SARITAŞ

1) Bir  kenar  uzunluğu 416 mm  olan    bir  karenin
çevre   uzunluğu  kaç mm’dir?

2) Bir  kenar  uzunluğu 416 mm  olan    bir  karenin
alanı  kaç mm2’dir?

3) Bir   kenar  uzunluğu  48 m olan  kare  şeklinde  bir  
arsanın çevresine 8  sıra  dikenli   tel  çekilecektir. Bu 
iş için  kaç metre  tel gerekir?

4) 164 tane  şeker  bir pakette  25 şeker  oalcak
şekilde paketlendikten sonra   bir paket 4 TL’den sa-
tılacaktır. Bu  alışveriş  sonucu   kaç TL  elde  edilir?

5) Bir  adımı 3-2  m olan  bir  robot  274 adımda   kaç
m ilerler?

6) Bir hareketli 211 km yolun yarısını  ortalama
43 km/sa  hızla  diğer  yarısını  27 km saat hızla  alıyor. 
Bu hareketli   toplam yolu  kaç saatte  alır?

7)  

216  mm
216  mm

Yukarıda bir kenar uzunluğu 162 mm olan 16 kare 
ile oluşturulmuş   bir kare   verilmiştir. Buna göre  bu 
karenin çevresi   kaç  mm’dir?

8) 420 sayısın  çeyreği  kaçtır?

ÜSLÜ   SAYI  PROBLEMLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI
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Ahmet  SAĞDIÇ               Sinan  SARITAŞ

9) 
92  cm

92  cm

Yukarıda bir kenar uzunluğu 92 mm olan 9 kare ile 
oluşturulmuş   bir kare   verilmiştir. Buna göre  bu 
karenin alanı  kaç  mm2’dir?

10) 

54  cm

54  cm

82  cm

Yukarıda  kenar uzunlukları   verilen  şekilde   kare-
nin  alanı   dik  üçgenin  alanın   kaç katıdır?

11) Bir  hareketli   bir yolun  yarısını  alınca gitmesi
gereken 210 m yol   kaldığına   göre  bu   yolun tamamı  
kaç metredir?

12)

232  cm

Yukarıdaki şekilde içteki   karenin  bir kenar  uzunlu-
ğu   dıştaki  karenin bir kenar  uzunluğunun  yarısıdır. 
Buna   göre  içteki  karenin  çevre  uzunluğu  kaç 
cmdir?

13) Bir  kenarının uzunluğu 35 metre olan bir eşkenar
üçgen şeklindeki bir koşu  pistinin  etrafında 27   tur   
atan  bir  sporcu toplam kaç  metre  koşmuş olur?

14) Çevre  uzunluğu 211 cm olan  bir karenin  alanı
kaç cm’ dir?

15) Kenar uzunluğu 43 cm ve 25 cm olan   dikdörtgen-
sel   bir kağıt 8   eş  parçaya   ayrılırsa  elde edilen  bir 
parçanın alanı  kaç cm2 olur?


