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TOPLAMA ÇIKARMA PROBLEMLERİ -1- 
1. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 

846’dır. Eksilen sayı kaçtır? 

 
2. Bir çıkarma işleminde eksilen 28579, fark 13597 ise; çıkan 

kaçtır? 

 
3. 684 602 sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri 

farkı kaçtır? 

 
4. Annemin yaşı 36, babamın yaşı ondan 8 fazla, benim yaşım 

ise annemin yaşından 19. Üçümüzün yaşlarımızın toplamı 
kaçtır? 

 
5. Enes evinden 1835 metre yürüyüp Mertlere varıyor. 

Oradan da 948 metre yürüyüp okuluna ulaşıyor. Buna 
göre Enes okuluna varmak için kaç metre yürümüştür? 

 

6. Bir çıkarma işleminde fark 6528'dir.Çıkana 1378 
eklediğimizde yeni fark kaç olur? 

 
7. Mert, Baran, Sıla, Tuğba ve Berna üçer yıl arayla doğan beş 

kardeştir.  Kardeşlerin ortancası olan Berna 12 yaşındadır. 
Buna göre, bu beş kardeşin yaşları toplamı kaçtır? 

 
8. Bir mahallede 2645 kadın, kadın sayısından 987 fazla erkek 

vardır. Çocukların sayısı 3482 ise mahallede toplam kaç kişi 
vardır? 

 
9. Bir çıkarma işleminde çıkan 4365, fark 3285 ise; eksilen 

kaçtır? 

 
10. “6.075- 3.968-5.159-4.923” sayılarını büyükten küçüğe 

ıraladığımızda en baştan 1. Ve 4. sayıların toplamı kaç olur? 
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11. Bir toplama işleminde 1.toplanan 4.576 ve toplam 8.647 
ise 2.toplanan kaçtır? 

 
12. Bir kitap deposunda 3745 problem kitabı, 2463 test kitabı, 

2459 ders kitabı vardır. Bu kitap deposunda toplam kaç 
kitap vardır? 

 
13. “8 binlik + 6 birlik” ten oluşan sayı ile “ 9 yüzlük + 8 

birlikten” oluşan sayının farkı kaçtır? 

 
14. Bir uçakta 123 bayan yolcu ve bayanlardan 57 eksik 

sayıda erkek yolcu var ise uçakta kaç yolcu vardır? 

 
15. Bir çamaşır makinesinin fiyatı 960 TL dir. Televizyonun 

fiyatı, çamaşır makinesinin fiyatından 478 TL eksik ise 
çamaşır makinesi ve televizyon alan bir kişi kaç para öder? 

 

16. Bir okulda erkeklerle, kızların sayıları birbirleriyle ardışık çift 
doğal sayılardan oluşmuştur. Kız öğrenciler erkek 
öğrencilerden daha azdır. Bu okulda toplam 850 öğrenci 
olduğuna göre kaç tane erkek öğrenci vardır? 

 
17. Aralarında dörder yaş fark olan beş kardeşin en küçüğü 43 

yaşında ise kardeşlerin yaşları toplamı kaçtır? 

 
18. İki terimli bir toplama işleminde toplam 5852 dir. 

Terimlerden birine 642, diğerine 534 eklersek yeni toplam 
kaç olur? 

 
19. Bir kırtasiyeci, her gün bir önceki günden 25 defter fazla 

satıyor. İlk gün 65 defter sattığına göre üç günde kaç defter 
satmıştır? 

 
20. Aralarında 3’er yaş fark bulunan 3 kardeşin yaşları 

toplamı 57’dir. Büyük kardeş kaç yaşındadır? 

 


