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1. Bir sınıfta 24 erkek öğrenci ve 
erkeklerdin 6 eksik kız öğrenci vardır. Bu 
sınıfın mevcudu kaçtır?

2. Sınıf kitaplığında 32 tane öykü kitabı 
ve öykü kitaplarından 17 eksik masal 
kitabı olduğuna göre sınıf kitaplığında kaç  
tane kitap vardır?

3. Deniz, 84 sayfalık hikaye kitabının 36 
sayfasını akşam, 23 sayfasını da sabah 
okudu. Deniz’in  okuması gereken kaç 
sayfa kaldı?

6. Bir fırın pişirdiği  74 ekmeğin sabah 
28’ini öğlen ise 14’ünü sattı. Fırında kaç 
tane ekmek kaldı?

7. Bir manav aldığı 85 kg portakalın 
önce 29 kg’sini sonra da 18 kg’sini sattı. 
Geriye kaç kg portakal kaldı?

8. Beren, 84 sayfalık kitabın 1.gün 26 
sayfasını, 2. gün ise 39 sayfasını okudu. 
Geriye kaç sayfası kaldı?

sayfa kaldı?

4. Aras’ın 53 tane bilyesi vardı. Mehmet 
Polat’ın bilyeleri ise Aras’ın bilyelerinden 
14 tane eksiktir. İki arkadaşın kaç tane 
bilyesi vardır?

5. Bir sürüde 63 tane  koyun ve  
koyunlardan 39 eksik keçi vardır. Bu 
sürüde toplam kaç koyun ve keçi vardır?

9. Yakup, Yerli Malı Haftası için 
getirdiği 94 fındığın 17 tanesini yedikten 
sonra 29 tanesini arkadaşlarına verdi. 
Yakup’un geriye kaç tane fındığı kaldı?

10. Bir dalda 18 tane kuş vardı. Bu 
dala 34 kuş daha kondu, 19 tanesi de 
uçtu. Dalda kaç tane kuş kaldı?



11. Bir otobüste 44 yolcu vardı. Bir 
durakta 18 tanesi indi, 12 kişi bindi. 
Otobüste kaç tane yolcu oldu?

12. Bir bahçede bulunan 83 ağacın  15 
kiraz, 24 elma geriye kalanda erik 
ağacıdır. Bu bahçede kaç tane erik ağacı 
vardır?

13. Bir otobüste 14 bayan ve 29 erkek 
yolcu vardı. Bir durakta yolcuların 25 ‘si 
indi. Otobüste kaç tane yolcu kaldı?

16. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında 
sınıfımızı süslemek için 75 tane bayrak 
aldık. Bayrakların 35 tanesini pencereye, 
18 tanesini de panolara astık. Geriye kaç 
tane bayrak kaldı?

17. Okul kantininde 48 tane simit ve 36 
tane poğaça vardı. Öğlene kadar 25 simit 
ve 15 poğaça satıldı geriye kalan simit ve 
poğaçaların toplamı kaçtır?

18. 2/A sınıfında 34, 2/B sınıfında ise 32 
öğrenci vardı. Öğrencilerin 48 tanesi 
tiyatroya gitti. Geriye kaç öğrenci kaldı?

14. Semih’in 40 TL parası vardı. 
Kırtasiyeden  12 TL’ye bir kitap, 3 TL’ye 
bir kalem ve 9 TL’ye de bir defter aldı.  
Semih’in kaç TL’si kaldı?

15. Teneffüste okul bahçesinde  47 kız ve 
38 erkek öğrenci vardı. Zil çalınca 64 
öğrenci sınıfa girdi. Okul bahçesinde kaç 
öğrenci kaldı?

19. Bir manav 59 kg kırmızı elma ve 35 
kg yeşil elma aldı. 48 kg elma sattı. 
Geriye kaç kg elma kaldı?

20. Bir kümeste bulunan 64 yumurtanın 8  
tanesi kırıldı, 25 tanesi satıldı geriye kaç 
tane yumurta kaldı?


