Bölme İşlemi

Adı: ....................... Soyadı: ...........................

* Bölme işlemi, nesneleri eşit sayıda paylaştırma veya gruplara ayırma
anlamına gelir.
* Bölme yaparken, nesneleri bitene
kadar birer birer paylaştırırız.
1. Aşağıdaki nesneleri sayıp soruları
yanıtlayalım.
Elmaları sayıp ikişerli gruplandıralım.
Kaç tane elma var?
........................................
Her grupta kaç tane?
........................................
Kaç grup oldu?
........................................

. ......... tane çiçek var.
. ......... tane arı var.
. Her arıya ......... tane çiçek düşer.

Yıldızları sayıp üçerli gruplandıralım.
Kaç tane elma var?
........................................
Her grupta kaç tane?
........................................
Kaç grup oldu?
........................................

. ......... tane kemik var.
. ......... tane köpek var.
. Her köpeğe ......... tane kemik düşer.

Topları sayıp dörderli gruplandıralım.
Kaç tane elma var?
........................................
Her grupta kaç tane?
........................................
Kaç grup oldu?
........................................

. ......... tane havuç var.
. ......... tane tavşan var.
. Her tavşana ......... tane havuç düşer.
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Bölme İşlemi

Adı: ....................... Soyadı: ...........................
3. Aşağıda verilen ardışık çıkarma işlemlerini bölme işlemleriyle eşleştirelim.

* Ardışık yapılan çıkarma işleminin
kısa yoldan yapılmasına bölme diyoruz.
* Bölme işlemini yaparken “ ” , “:”
ve “ ” sembollerini kullanırız.
1. 15 tane cevizi 3 çocuğa eşit olarak
paylaştıralım.
Çıkarma Yaparak

1. .... - .... = ....

(1. paylaşım)

2. .... - .... = ....

(2. paylaşım)

3. .... - .... = ....

(3. paylaşım)

4. .... - .... = ....

(4. paylaşım)

5. .... - .... = ....

(5. paylaşım)

Bölme Yaparak

.....

.....
.....

2. 24 tane simidi 4 tabağa eşit olarak
paylaştıralım.
Çıkarma Yaparak

1. .... - .... = ....

(1. paylaşım)

2. .... - .... = ....

(2. paylaşım)

3. .... - .... = ....

(3. paylaşım)

4. .... - .... = ....

(4. paylaşım)

5. .... - .... = ....

(5. paylaşım)

6. .... - .... = ....

(6. paylaşım)

Bölme Yaparak

.....

.....
.....
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Bölme İşlemi

Adı: ....................... Soyadı: ...........................
1. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım.
2. Problemlerde verilen bilgileri işlemlerdeki uygun yerlere yazalım. Sonrasında işlemleri yapınız.
20 4
15 3
9 3

25 5

8 2

12 3

20 5

10 2

18 2

16 2

6 2

8 2

12 2

5 5

6 3

14 2

10 5

3 3

4 1

12 4

8 4
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Her gün 3 ekmek
tüketen bir aile 21
günde kaç ekmek
tüketir?

..... .....
.....
.....

20 tane elmayı 5
poşete eşit olarak
koymak istersek kaç
poşete ihtiyacımız
olur?

..... .....
.....
.....

15 lira 3 çocuğa
eşit olarak paylaştırılacaktır. Her çocuğa kaç lira düşer?

..... .....
.....
.....

32 sayfalık bir
kitabı her gün 4
sayfa okuyarak kaç
günde bitirebiliriz?

..... .....
.....
.....

12 tane kalemi 2
kişi eşit olarak paylaşırsa her birine
kaç kalem düşer?

..... .....
.....
.....

Değerlendirme

Adı: ....................... Soyadı: ...........................
1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapa3. Vedat oynadığı 7 maçın her birinde
lım.
ikişer gol atmıştır.
Buna göre Vedat 7 maçta toplam
kaç gol atmış olur?
6
5
4
x4
x 2
x 3

7
x 2

8
x 3

6
x 2

9
x 0

5
x 5

7
x 3

4. Yasemin, 20 tane kurabiyeyi dörder dörder tabaklara koydu.
Yasemin kurabiyeleri kaç tabağa
koymuştur?

5. Emre 9 TL olan kitaplardan 4 tane
almıştır.
Buna göre Emre, kitapçıya kaç TL
ödeme yapması gerekir?

2. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım.
21 3

18 2

12 3

15 5

20 4

14 2

10 2

12 4

16 2

6. Bahçeden topladığım 21 tane papatyayı üçerli olarak vazolara yerleştirmek istiyorum.
Buna göre kaç vazoya ihtiyacım
olur?
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zihinden bölme işlemleri -140 ÷ 20 =

50 ÷ 10 =

70 ÷ 10 =

150÷30=

60 ÷ 30 =

250 ÷ 50 =
90 ÷ 10 =
300 ÷ 10 =
40 ÷ 10 =

120÷20=

60 ÷ 10 =

500 ÷ 100 =

750 ÷ 10 =

80 ÷ 10 =

640 ÷ 10 =
700÷100=

350 ÷ 10 =

120 ÷ 10 =

800 ÷ 100 =

240÷ 10 =

350 ÷ 10 =

240 ÷ 40 =
450÷50=

360 ÷ 60 =

160 ÷ 10 =
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zihinden bölme işlemleri -260 ÷ 20 =

30 ÷ 10 =

80 ÷ 10 =

180÷30=

90 ÷ 30 =

350 ÷ 50 =
60 ÷ 10 =
300 ÷ 100 =
50 ÷ 10 =

320÷40=

90 ÷ 10 =

700 ÷ 100 =

650 ÷ 10 =

170 ÷ 10 =

400 ÷ 20 =
900÷100=

350 ÷ 50 =

250 ÷ 10 =

700 ÷ 100 =

340÷ 10 =

450 ÷ 10 =

360 ÷ 60 =
750÷50=

480 ÷ 80 =

560 ÷ 10 =
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BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ -1-

1-) Pepe’nin hikaye kitabı 91 sayfadır.

5-) Şimşek Mcqeen 4 adet kışlık lastikleri

Pepe her gün eşit sayfada hikaye okuyup
1 haftada hikaye kitabını bitirmiştir.
Bir günde kaç sayfa okumuştur?

için 796 lira ödemiştir. 1 lastik için kaç lira
para ödemiştir?
Cevap:

Cevap:

6- ) Arı Maya 96 kilogram bal yapmıştır.

2-) Niloya’nın yaptığı bölme işleminde

bölünen sayı 129, bölen sayı ise 5’tir.
Niloya bu işlemin sonucunda bölüm ile kalanı
çarpıyor. Sonucu kaç bulmuştur?

Yapmış olduğu bu balları her biri 3 kilogram
olan çıtalara doldurmuştur. Arı Maya’nın
kaç tane çıtaya ihtiyacı vardır?
Cevap:

Cevap:

3-) Keloğlan’ın keçilerinden sağdığı 76 litre

sütü 4 litrelik helkelere dolduruyor.
Keloğlan’ın kaç tane helkeye ihtiyacı vardır?

7-) Koca Ayı, Arı Maya’nın yaptığı 84

kilogram balı 1 haftada yiyor. Koca Ayı
1 günde kaç kilogram bal yiyor?

Cevap:

4-) Şila kumbarasına her gün 6 lira para

atmaktadır. Kumbarasını açtığında 84 lira
parası olduğunu görmüştür. Sizce Şila bu
parayı kaç günde biriktirmiştir?

Cevap:

8- ) Nasrettin Hoca eşeğine vermek için

8 balya samanı 96 liraya alıyor. Nasrettin
Hoca 15 balya saman alsaydı kaç lira
öderdi?

Cevap:

Cevap:
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BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ -21-) Şirin Baba’nın kümesinde 86 tane tavuk

ayağı vardır. Sizce kümeste kaç tavuk
vardır?

5-) Aslan’nın 96 lirası vardır. Babası 24

lira daha verdi. Aslan parasının hepsini 10
liralık kağıt paralardan yaptırırsa kaç kağıt
parası olur?

Cevap:

Cevap:

2-) Elif iki basamaklı en büyük çift sayıyı,

en büyük rakama bölüyor. Bölümü kaç
bulmuştur?

6- ) Kral Şakir 178 tane fındığın 46

tanesini yiyor. Geri kalan fındıkları 4
arkadaşına eşit olacak şekilde paylaştırıyor.
Her birine kaç fındık düşer?

Cevap:
Cevap:

3-) Karagöz ile Hacivat gölge oyununun

oynandığı salonda 256 koltuk vardır.
Salonda 8 sıra olduğuna göre her sırada kaç
koltuk vardır?

7-) Keloğlan 258 tane yumurtayı pazarda

satmak için 6 sepete eşit olarak
dolduruyor. Sepetlerin her birinde kaç tane
yumurta olur?

Cevap:
Cevap:

4-) Garfield 78 tane balığı sabah,öğlen ve

akşam yemeğinde eşit olarak yemek istiyor.
Her öğünde kaç balık yemelidir?

8- ) Maşa’nın yaptığı bölme işleminde

bölen 8, bölüm 24, kalan ise 6 ’dır.
Bu bölme işleminde bölünen sayı kaçtır?

Cevap:
Cevap:
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BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ -35-) Benten ‘in yaptığı kalansız bölme

1-) Heıdı matematik dersinde sınavlardan

işleminde bölen 9, bölüm 12 ise bölünen
kaçtır?

85,95,90 puan aldı.Heıdı’nın matematik
dersi ortalaması kaçtır?

Cevap:
Cevap:

2-) İstanbul Muhafızları rakamları farklı üç

basamaklı en küçük tek sayıyı 4’e bölüyor.
Bölüm kaçtır?

6- ) Şirinler hafta içi günleri 34 kg elma,

hafta sonu günleri 52 kg elma topluyor.
Topladıkları elmaları 6 sandığa eşit olarak
dağıtıyor. Her sandıkta kaç kg elma vardır?

Cevap:
Cevap:

7-)

3-) Koca Ayı ve Maşa bir hafta boyunca

36 x 10 = A
10 x 6 = B

91 tane elma yemişlerdir. 2 günde kaç tane
elma yemişlerdir?
Cevap:

A ‚ B = ?
Pembe Panter
sonucu kaç
bulmuştur?

Cevap:

4-) Caillou yaptığı bölme işleminde bölen 8,

bölüm 9’dur.Bu bölme işleminde bölünen en
fazla kaç olabilir?

8- ) Süpermen 3 saatte 279 kilometrelik

mesafeyi uçabilmektedir. Süpermen 1 saatte
kaç kilometre uçabilir?

Cevap:

Cevap:
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BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ -41-) Mert 12, annesi 36, babası 39

yaşındadır. Mert’in ailesinin yaş ortalaması
kaçtır?

5-) Nasrettin Hoca’nın cebinde 2 tane 100

TL, 3 tane 50 TL’lik kağıt para vardır. Bu
paraları 5 TL’lik kağıt paraya çevirip
çocuklara dağıtmak istiyor. Kaç çocuğa
dağıtabilir?

Cevap:
Cevap:

2-) İbi 180 sayfalık hikaye kitabının

40 sayfasını okudu. Geriye kalan kısmını
1 haftada bitirmek istiyor. Her gün kaç
sayfa okursa hikayesini 1 haftada
bitirebilir?

6- ) Kara Kedi’nin yaptığı bir bölme

işleminde bölen 10, bölüm 15 ise bölünen en
fazla kaç olabilir?

Cevap:
Cevap:

3-) Kukuli’ kilosu 5 TL’den 225 TL’lik muz

alıyor.Bu muzları pazarda kilosunu 7 TL’ye
satıyor.Kukuli kaç TL para kazanmıştır?

7-) Mine’nin yaşadığı sitede 256 daire

vardır. Bu sitede 8 blok vardır. Her blokta
kaç daire vardır?

Cevap:

4-) Kaptan Pengu 168 kilogram buzu, 8

kilogramlık poşetlere eşit olarak doldurmak
istiyor. Kaç poşete ihtiyacı vardır?

Cevap:

8- ) Ozi ‘nin dedesini çiftliğinde tavuk ve

koyunların ayak sayısı 184’tür. Bu çiftlikte
24 koyun olduğuna göre kaç tavuk vardır?

Cevap:

Cevap:
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BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ -51-) Gambul 15 düzine kalemi 10 öğrenciye

5-) Şimşek Mcqeen’in saatteki hızı 90

eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her bir
öğrenci kaç kalem alır?

kilometredir. 6 saatte Antalya’dan Niğde’ye
geliyor. Antalya- Niğde arası kaç
kilometredir?

Cevap:

Cevap:

2-) Kral Şakir’in evine aldığı televizyon 680

liradır. 200 lirasını peşin olarak veriyor.
Geriye kalanını 6 eşit taksitte ödüyor. Her
taksit kaç liradır?

6- ) Niloya 12 yaşındadır.Annesinin yaşı

Niloya’nın yaşının 3 katıdır. Babasının yaşı
ise Niloya’nın yaşının 3 katından 3 fazladır.
Niloya’nın ailesinin yaş ortalaması kaçtır?

Cevap:
Cevap:

Cevap:

3-) Keloğlan’nın yaptığı kalansız bir bölme

işleminde bölen 9 dur. Bölüm ise bölenin 18
katıdır.Bölünen kaçtır?
Cevap:

7-) Pepe 125 sayfalık hikayesini hafta içi

günleri eşit sayfada okuyup bitiriyor. Salı
ve Perşembe günleri kaç sayfa hikaye
okumuştur?

Cevap:

4-) Bir okulda Karagöz ile Hacivat gölge

oyununu izlemek isteyen 114 kız, 129 erkek
öğrenci vardır. Bu öğrenciler sıralara 3’er
kişi oturarak izleyeceklerdir. Kaç sıraya
ihtiyaç vardır?

8- )

Cevap:

70 X 5 = A
450÷90= B

A ÷ B = ?
Elsa sonucu kaç
bulmuştur?
Cevap:
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YABAN KUĞULARI MASALI
Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde bir kral
yaşarmış. Bu kralın on bir oğlu bir de kızı varmış. Bir gün
kralın karısı ölmüş. Kral ve çocuklar Kraliçe’nin ölümüne
son derece üzülmüşler. Gel zaman git zaman kral yeniden
evlenmiş. Kralın yeni eşi kötü kalpli bir büyücüymüş.
Çocukları da hiç mi hiç sevmiyormuş. Krala sürekli
çocukların çok yaramaz olduğundan bahseder onları
saraydan kovmak için fırsat kollarmış.
Kral sonunda söylenenlere inanmaya başlamış. Kızını o yakınlarda yaşayan bir çiftçi
ailenin yanına vermiş. Kız burada on beş yaşını doldurana kadar kalacakmış. Kralın on bir
oğlu ise kötü kalpli kraliçe tarafından on bir kuğu kuşuna dönüştürülmüş. Çocuklar bir sabah
saraydan uçarak ayrılmışlar. Aradan uzun yıllar geçmiş. Kralın küçük kızı yaşadığı çiftçi
ailenin yanında on beş yaşına basmış. Aynı gün saraya dönmüş. Babasını görmek için
sabırsızlanıyormuş. Ancak üvey annesi bu güzeller güzeli ve melek gibi bir kalbi olan kızın
saraya dönmesine çok sinirlenmiş. Ona büyü yaparak çirkin bir kız haline getirmeye çalışmış.
Ancak yaptığı büyüler temiz kalpli olan insanlara etki etmiyormuş.
İyi kalpli kızı büyüyle etkileyemeyeceğini anlayan kraliçe
uykudayken kızın yüzünü kara bir boya ile boyamış. Saçlarını
da karmakarışık püskül gibi dağıtmış. Kızı uykudayken yanına
gelen kral, “Bu benim kızım değil” diyerek onun saraydan
kovulmasını emretmiş. Genç prenses saraydan kovulduğu için
çaresiz, gözyaşları içerisinde yollara düşmüş. “Hiç değilse on
bir kardeşimi bulayım, o zaman birbirimize destek oluruz.
Kimse bize zarar veremez” diye ağlayarak bir ormana girmiş.
Bu ormanda yaşlı bir kadın görmüş. Yaşlı kadını saygıyla
selamlayarak on bir genç prens görüp görmediğini sormuş.
Yaşlı kadın:
– Güzel kız, on bir prensi görmedim ama akşamları deniz kıyısına
inip konaklayan on bir kuğu gördüm, diye yanıtlamış.
Genç prenses boynu bükük oradan ayrılmış. Deniz kıyısına
varmış. Az sonra yaşlı kadının bahsettiği on bir kuğu deniz
kıyısına inmiş. Tam o anda kuğular on bir genç prense
dönüşüvermişler. Genç prenses gözlerine inanamamış.
Kardeşlerini hemen tanımış. Koşarak yanlarına gitmiş. Kardeşleri
de genç prensesi tanımışlar. Birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı
dökmüşler. On bir prens, başlarından geçenleri anlatmışlar.
Prensler ancak güneş battığı zaman insan şekline
girebiliyorlarmış. Güneş doğduğunda ise yine kuğu oluyorlarmış.
Güneş doğmasına yakın yine kuğuya dönüşeceklerini bilen on bir
prens, kız kardeşlerini de yanlarında götürmek için kolları
sıvamışlar. Orada bulunan sazlardan bir sepet yaparak, kız
kardeşlerini içerisine oturtmuşlar.
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Tam bu sırada güneş doğmuş prensler on bir kuğu şekline girmişler. Her biri sepetin bir
ucundan tuttuğu gibi başlamışlar uçmaya. Genç prenses bulutların üzerinden uçarken o kadar
mutluymuş ki, sanki bir rüyada olduğunu düşünüyormuş. Derken genç prenses sepetin içinde uyumaya
başlamış. Rüyasında bulutlar ülkesinin perisini görmüş. Peri genç prensese:
– Eğer kardeşlerinin tekrar insana dönüşmesini istiyorsan onlara ısırgan otundan on bir giysi
hazırlayacak ve giydireceksin. Ancak giysileri bitirinceye kadar kimseye bundan bahsetmeyeceksin.
Yoksa kardeşlerin sonsuza kadar kuğu olarak yaşar, demiş ve kaybolmuş.
Genç prenses uyandığında kardeşlerine rüyasından bahsetmemiş. Kardeşleri genç prensesi o
yakınlarda bulunan bir ülkenin topraklarına bırakıp, geri dönmek üzere uçup gitmişler. Genç prenses
orada, ısırgan otu toplamaya başlamış. Ama otu toplarken elleri şişerek yanıyormuş. Genç prenses
ellerinin acımasına aldırmadan otları toplamaya devam etmiş.
Kardeşlerinin kurtulacağını düşünerek acısını unutuyormuş. Genç prenses ısırganları toplarken, o
civarda avlanan bir prens onu görmüş. Gördüğü kızın güzelliği karşısında etkilenen prens, hemen
yanına gelerek selam vermiş.
Genç prensese ne yaptığını sormuş ama genç
prenses yaptığını kimseye söylememesi gerektiğinden
bir şey söylememiş. Prens, genç prensesi sarayına
götürmüş.Saray, genç prensesin çok hoşuna
gitmiş.Prens de oldukça iyi kalpli saygılı bir insanmış.
Genç prenses prensle evlenerek yaşamaya başlamış.
Genç prenses sarayda günlerini geçirirken
kardeşlerini de unutmuyormuş. Gizli gizli topladığı
ısırgan otlarını örerek kardeşlerinin giysilerini
bitirmeye çalışıyormuş.
Genç prensesin yaptıklarına bir anlam veremeyen prensin kuzeni, sürekli onun bir büyücü
olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını istiyormuş. Önceleri söylenenlere aldırış etmeyen prens daha
sonra inanmaya başlamış. Bir gece yine genç karısını saraydan çıkarken görüp takip etmiş. Bakmış
genç prenses sağdan soldan ot topluyor, “Herhalde büyü yapmak için malzeme topluyor” diyerek
adamlarına emir verdiği gibi genç prensesi yakalatıp zindana attırmış.
Genç prenses zindanda bile topladığı
ısırganları örmeye devam etmiş. Ertesi gün
genç prensesi kent meydanına götürmüşler.
Burada bir mahkeme kurulup, cezasını
verecekmiş. Tam mahkeme başkanı kararını
açıklayacağı sırada gökyüzünden on bir beyaz
kuğu gelip genç prensesin yanına konmuş. Genç
prenses gelenlerin kardeşleri olduğunu anlamış.
Hazırladığı on bir giysiyi kardeşlerinin üzerine
atmış.
Giysileri giyen kuğular, on bir prense dönüşüvermişler. Yalnız
giysilerden birisinin koluna ısırgan otu yetmediğinden en küçük
kardeşinin kolları bir kuğunun kanadı gibi kalmış. İnsana dönüşen
kuğular mahkeme başkanına ve ülkenin prensine başlarından geçenleri
anlatıp kız kardeşlerinin suçsuz olduğunu anlatmışlar. Prens de
karısının bir büyücü olmadığına çok sevinerek kendisinden af dilemiş.
Genç prenses kardeşlerine kavuştuğu için başından geçen acı olayları
unutarak prensi affetmiş. Hep beraber saraya dönmüşler. Eğlenceler
düzenlenmiş, yemekler verilmiş.
Genç prenses kardeşleriyle yeni sarayında mutlu bir hayat sürmüş.
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İskender07

A-) Aşağıda verilen soruları metne göre
cevaplayınız.
1-) Kralın toplam kaç çocuğu varmış?
2-) Kral ve çocukları kimin ölmesine üzülmüşler?

14-) On bir prens genç kardeşlerini nereye
oturtmuşlar?

15-) Genç prenses rüyasında kimi görmüş?

3-) Kralın yeni eşi nasıl bir insanmış?
4-) Kralın yeni karısı kralın çocuklarından nasıl
bahsedermiş?

5-) Kral kızını nereye göndermiş?

6-) Kaç yaşına kadar Kralın gönderdiği yerde
kalmış?

16-) Peri, genç prensesin kardeşlerinin
tekrar insana dönüşmesi için ne yapmasını
söylemiş?

17-) Genç prenses ısırgan otunu toplarken
ellerinde nasıl bir değişiklik oluyormuş?

18-) Genç prenses ısırgan otunu toplarken onu
kim görmüş?

7-) Kralın on bir oğlu Kraliçe tarafından neye
dönüştürülmüş?

19-) Genç prensesi saraya kim götürmüş?

8-) Kralın kızına üvey annesi ne yapmış?

20-) Prens nasıl biriymiş?

9-) Kızı uykudayken gelen kral onu görünce ne
emretmiş?

21-) Prensin kuzeni genç prensesin ne
olduğunu düşünüyormuş?

10-) Genç prenses saraydan kovulunca ormanda
kimi görmüş ona ne sormuş?

11-) Yaşlı kadın genç prensesin sorusuna nasıl
cevap vermiş?

12-) Genç prenses deniz kıyısında on bir
kuğuyu görünce kuğular neye dönüşmüş?

13-) Kuğular ne zaman prens şekline
dönüşüyorlarmış?

22-) Prens genç prensesi takip ederek ona
ne yapmış?

23-) Mahkeme genç prensese tam ceza
verecekken ne olmuş?

24-) Isırgan otu yetmeyen en küçük kardeşe
ne olmuş?

25-) Masalın en sonunda ne olmuş?
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