İNTERAKTİF EĞİTİM

Çıkarma Problemleri -41. Bir çıkarma işleminde eksilen 641, çıkan
8. “0 – 4 – 7” rakamları ile yazılabilecek üç
247ise fark kaçtır?
basamaklı en büyük ve üç basamaklı en
küçük sayının farkı kaçtır?

2. “ 861 - …… = 326 işleminde verilmeyen
terim kaçtır?

9. Babam 85 kilogram, annem 63
kilogramdır. Üçümüz toplam 180 kilogram
olduğumuza göre ben kaç kilogramım?

3. “5 yüzlük 4 onluk” “2 onluk 7 birlikten”
kaç fazladır?
10. Bir manav 152 kg karpuzun sabah 36
kilogramını, öğleden sonra 45 kilogramını
sattı. Geriye kaç kg karpuz kaldı?
4. Ahmet ile dedesinin yaşları toplamı
77’dir. Ahmet 16 yaşında olduğuna göre
dedesi kaç yaşındadır?
11. Bir çıkarma işleminde eksilen 315, fark
124 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır?
5. 120 sayfalı matematik defterimin 56
sayfasını kullandım. Geriye kaç sayfa kaldı?
12. Bir tiyatro salonu 700 kişiliktir. Bu
salonda 346 erkek, 279 bayan izleyici
olduğuna göre boş koltukların sayısı kaçtır?
6. Bir sinema salonundaki 413 koltuğun
36’sı boş kalmıştır. Filmi seyretmeye kaç kişi
gelmiştir?

7. 163 TL paranın 36 TL‘sine pantolon, 82
TL’sine ayakkabı aldım. Geriye kaç TL kaldı?

13. 696 doğal sayısında tekrar eden
rakamların basamak değerleri farkı kaçtır?

14. Yiğit, 6 yıl sonra 30 yaşında olacaktır?
Yiğit şimdi kaç yaşındadır?
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15. Bir anne 36, kızı 8 yaşındadır. 3 yıl
önce anne ile kızının yaşlarının toplamı kaçtı?

23. Üç basamaklı en büyük tek sayı ile üç
basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır?

16. Üç sayının toplamı 324’tür. Birinci sayı
86, ikinci sayı birinci sayıdan 42 fazla
olduğuna göre üçüncü sayı kaçtır?

24. Ablam babamdan 26 yaş küçüktür.
Babam 38 yaşında olduğuna göre ablam
kaç yaşındadır?

17. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve
farkın toplamı 86’dır. Fark 38 olduğuna
göre çıkan kaçtır?

25. 723 sayısını oluşturan rakamların
basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri
toplamı arasındaki fark kaçtır?

18. Ayşe doğduğunda annesi 28, babası
30 yaşındaydı. Ayşe 8 yaşına geldiğinde
üçünün yaşarlı toplamı kaç olur?

26. Dedem, babamdan 28 yaş büyüktür.
Ben babamdan 24 yaş küçüğüm. Dedem 72
yaşında olduğuna göre, ben kaç
yaşındayım?

19. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük
sayının 214 eksiği kaç eder?

20. Bir torbadaki 530 bilyenin 163’ü
kırmızı, 147’si sarı diğerleri mavidir.
Torbadaki mavi bilyelerin sayısı kaçtır?

21. Bir okulun mevcudu 456 öğrencidir. İki
şubesi bulunan 3.sınıflarda 26 ve 27
öğrenci olduğuna göre okuldaki diğer
sınıflarda toplam kaç öğrenci vardır?

22. Ata ile annesinin yaşları toplamı 5 yıl
sonra 55 olacaktır. Şimdiki yaşları toplamı
kaçtır?

27. (758 – 265) – 142 = ? işleminin
sonucu
kaçtır?

28. Bir yolcu gemisinde 467 kişi vardır?
Bunlardan 24’ü gemi çalışanı, 143’ü erkek,
132’si bayan ve geri kalanı çocuktur. Bu
gemide kaç çocuk vardır?

29. Bir çıkarama işleminde eksilen 604,
fark 293 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır?

30. Farkın 381 olduğu bir çıkarma
işleminde
eksilen 67 artarsa yeni fark kaç olur?
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