
 

 Mutfakta kullandığımız bazı araç gereçler 

aşağıda verilmiştir. Sıvıları ölçerken kullandığımız 

araç gereçleri boyayalım. 

Sıvıları  ölçme 

MUTFAĞIM 



 

Sıvıları  ölçme 
 Sıvıları ölçerken kullanabileceğimiz 

gereçleri işaretleyelim. 

 Sıvıları ölçebileceğimiz araç gereçlere 3 
örnek de siz veriniz. 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 
 
 
 



 

Sıvıları  Ölçme  

Problemleri 
 Günde 8 bardak su içen Emir, 4 günde toplam kaç bardak 

su içer? 

 

Çözüm:  

 

 1 kova su 9 şişe ile doluyor. Öyleyse 3 kova su kaç şişe ile 

dolar? 

 

Çözüm:  

 
 

 Şişme havuzu doldurmak için önce 24 kova su, sonra 17 

kova su, daha sonra da 16 kova su taşıyan Kaan, havuzu 

doldurmak için kaç kova su taşımıştır? 

 

Çözüm:  

 
 

 Pazartesi günü 28 bardak su içen bir aile, salı günü 

pazartesiden 8 bardak fazla sayıda su içmiştir. Bu aile 

iki günde toplam kaç bardak su içmiştir?  

 

Çözüm:  
 

.. 

. 



 

 

      . Yandaki damacana 38 bardak su ile                        

    dolmaktadır. Öyleyse 2 damacana kaç bardak su                

    ile dolar? 

   

   Çözüm: 

 

  Bir zeytinyağı şişesinde 50 kaşık zeytinyağı vardı. Yemek 

yaparken pazartesi günü 8 kaşık zeytinyağı, salı günü 9 

kaşık zeytinyağı kullandım.  Öyleyse şişede kaç kaşık 

zeytinyağı kaldı? 

  

Çözüm: 

 

 

  

 

 

 

• Bir sürahi 9 bardak su ile, bir kova da 4 sürahi ile 

dolmaktadır. Öyleyse bir kova kaç bardak su ile dolar? 

 

Çözüm: 

 

 Bir tenceredeki 92 kaşık çorbanın 28 kaşığını tüketen 

bir ailenin tencerede kaç kaşık çorbası kaldı? 

 

Çözüm:  

 
 



 

SALEP   YAPIYORUZ, 
AFİYETLE   İÇİYORUZ 

MALZEMELER 

3 su bardağı süt 

3 tatlı kaşığı nişasta 

3 yemek kaşığı şeker 

3 çay kaşığı tarçın 

 

Servis için: 

1 tatlı kaşığı tarçın 

Yapılışı:  
• 3 bardak sütü bir tencerenin içerisine aktaralım. 

• Ardından 3 yemek kaşığı şekeri ilave ederek karıştıralım. 

(Damak tadınıza göre azaltabilirsiniz. )  

• 3 tatlı kaşığı nişastayı ve 3 çay kaşığı  tarçını ekleyerek 

bir tel çırpıcı yardımıyla devamlı olarak çırpalım . 

• Tencerenizi orta ateş ayarında açın ve  hafif koyu kıvamlı 

bir hal alana kadar çırpıcı ile karıştıralım. 

• İsteğe göre üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz. 

 



 

AFİYETLE İÇİYORUM,  
ÖLÇÜM YAPIYORUM 

Salebin içindeki sıvı madde hangisidir ve oranı 

nedir? 

……………………………………………………………………… 

 

1 tencere salep…………………..kepçe salep eder. 

 

1 tencere salep………………….. fincan salep eder. 

 

1 tencere salep……………….. bardak salep eder. 

 


