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ÇIKARMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ -1- 
1. Eksileni 7250, çıkanı 1687 olan bir çıkarma işleminde fark 

kaçtır? 

 
2. Bir çıkarma işleminde eksilen 9132 ve çıkan 2978 ise fark 

kaçtır? 

 
3. Bir okulda bulunan 1234 öğrencinin 689’u kız öğrenci ise 

bu okulda kaç tane erkek öğrenci vardır? 

 
4. 7132’nin 3967 eksiği kaçtır? 

 
5. Bir çiftçi ürettiği 5623 kg fındığın 1750 kg sattı. Geriye 

kaç kg fındık kaldı? 

 

6. Bir fırıncı pişirdiği 6000 ekmeğin 3756 tanesini öğlene 
kadar sattı. Geriye kaç tane ekmek kalmıştır? 

 
7. Bir kırtasiyeci aldığı 6250 kalemin 2678 tanesini sattı. 

Geriye kaç kalem kalmıştır? 

 
8. Okulumuzun açılış töreninde 10250 balon şişirilmişti. Bu 

balonların 6784’ü öğrenciler tarafından patlatıldı. Geriye 
kaç tane balon kalmıştır? 

 
9. Bir havuzda bulunan 9250 balığın 3785 tanesi satıldı. 

Geriye kaç tane balık kaldı? 

 
10. Bir binanın yapımında kullanılmak üzere 12 000 tane tuğla 

alındı. Tuğlaların 8765 tanesi inşaatta kullanıldı. Geriye kaç 
tane tuğla kalmıştır? 
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11. Eksilen 7253 olan bir çıkarma işleminde fark 1798 
olduğuna göre çıkan kaçtır? 

 
12. Bir çıkarma işleminde Eksilen 9120 ve fark 5647 olduğuna 

göre çıkan sayı kaçtır? 

 
13. 756 öğrencinin bulunduğu bir okulda kız öğrenciler 

çıkarıldığı zaman geriye 375 erkek öğrenci kalmaktadır. Bu 
okulda kaç tane kız öğrenci vardır? 

 
14. Bir fırıncı sabah pişirdiği 4500 ekmeği satışa çıkarıyor. 

Akşam kalan ekmekleri saydığında 1256 olduğunu 
belirliyor. Bu fırıncı kaç ekmek satmıştır? 

 
15. Bir çiftçi topladığı 4753 kg fındığın bir miktarını sattıktan 

sonra geriye 1865 kg fındık kalıyor. Bu çiftçi kaç kg fındık 
satmıştır? 

 

16. 7123’ten kaçı çıkarırsak geriye 3756 kalır? 

 
17. Bir kitapçı aldığı 4560 hikaye kitabının bir kısmını sattıktan 

sonra geriye 1678 kitap kalmıştır. Bu kitapçı kaç tane kitap 
satmıştır? 

 
18. Bir fabrikada üretilen 5870 adet çikolata satışa sunuluyor ve 

geriye 2897 çikolata kalıyor. Kaç tane çikolata kalmıştır? 

 
19. Bir binanın yapımında kullanılmak üzere alınan 9000 

tuğladan geriye 4657 tuğla kalmıştır. Bu binanın yapımında 
kaç tane tuğla kullanılmıştır? 

 
20. Bir havuzda bulunan 9250 balığın bir miktarı 
satıldıktan sonra geriye 1698 balık kaldığına göre kaç tane 
balık satılmıştır? 

 


