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RASYONEL SAYILAR
Rasyonel Sayı Problemleri

FAYDALI
BİLGİ

Rasyonel sayı problemlerini çözebilmemiz için öncelikle problemi iyi anlamamız gerekmektedir. 
Problemi anladıktan sonra çözüme ulaşabilmek için izleyeceğimiz adımları belirlemeliyiz. Son 
olarak da belirlediğimiz adımları uygulayarak bizden istenilene ulaşırız.

1 2
5

’nin 1
4

’i kaçtır? 

2
Hasan’ın parasının 2

3
’sinin 3

5
’ü 12TL’dir. Buna göre,

Hasan’ın tüm parası ne kadardır?

3
Ayşe gittiği alışveriş merkezinde parasının 1

6
’i ile çan

ta, 1
4

’i ile kazak ve 3
8

’ü ile ayakkabı almıştır. Ayşe 

tüm parasının kaçta kaçını harcamıştır?

4
Mustafa aldığı pastanın 3

10
’ünü kardeşine, 1

6
’ini de 

en yakın arkaşı olan Hakan’a vermiştir. Mustafa’ya 
aldığı pastanın kaçta kaçı kalmıştır?

5 5
6

’i 15 olan sayının 2
3

’si kaçtır?

6 7
10

 ile 2
5

’sinin farkı 15 olan sayı kaçtır?

7 Aylin, markete olan borcunun önce 1
4

’ini , sonra da 

kalan borcunun 2
3

’sini ödüyor. Buna göre Aylin,    

markete borcunun kaçta kaçını ödemiştir?

8 Bir top kumaşın önce 2
5

’si,sonra kalan kumaşın 1
2

’i 

satılıyor.Buna göre geriye kalan kumaş, tüm kumaşın 
kaçta kaçıdır?
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2

Bu çalışma kağıdının cevaplarına ulaşmak 
için sitemizi ziyaret edin.

Tüm hakları saklıdır.©

9 88 cm uzunluğundaki bir telin orta noktasına işaret

konulduktan sonra bir ucundan telin 1
4

’i kesiliyor. 

Oluşan yeni telin orta noktası ile işaret konulan nokta 
arasındaki fark kaçtır?

10 Bir tele, bir ucundan uzunluğunun 1
8

’i ilave edilince 

telin orta noktası 5 cm kayıyor. Bu durumda başlan-
gıçtaki telin uzunluğu kaç santimetredir?

11 Hakan gideceği yolun 2
5

’sini gittikten sonra mola 

veriyor. Moladan sonra 130 km daha yol gidince geri-
ye tüm yolun 1

6
’i kaldığına göre, Hakan’ın gideceği 

yol toplam kaç km’dir?

12 2
3

’si 18 olan sayının 7
9

’si kaçtır?

13 Cebimdeki paranın 5
6

’i 45 TL olduğuna göre, cebim

deki paranın 1
2

’i ne kadardır?

14 İrem, öğretmeninin verdiği soruların 2
3

’sinin 3
5

’ünü 

çözmüştür. İrem’in çözmesi gereken 60 soru kaldığı-
na göre öğretmeni İrem’e kaç soru ödev vermiştir?

15
Zafer bir romanın ilk gün 1

10
’ini, ikinci gün kalan    

sayfaların 4
9

’ünü okuyor. Zafer’in okuması gereken 

120 sayfası kaldığına göre, Zafer ilk gün kaç sayfa 
kitap okumuştur?

16 Bir top kumaşın çeyreğinin çeyreği, o kumaşın kaçta 
kaçına eşittir?
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