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TOPLAMA ÇIKARMA PROBLEMLERİ -2- 
1. Bir işçi, maaşının 620 TL sini mutfak masrafına,  450 TL sini 

kiraya ve kiradan 120 TL fazlasını da diğer  ihtiyaçlarına 
ayırarak, maaşının tamamını harcamış oluyor. Buna göre işçinin 
maaşı kaç TL’dir? 

 
2. Üç kardeşin 3 yıl önceki yaşlarının toplamı 35 idi. 4 yıl sonraki 

yaşlarının toplamı kaç olacaktır? 

 
3. Bir müzeyi pazartesi günü 6732, salı günü ise 5783 kişi 

ziyaret etmiştir. Buna göre müzeye iki günde toplam kaç kişi 
ziyaret etmiştir? 

 
4. Beş basamaklı en büyük çift sayı ile dört basamaklı en küçük 

tek sayının toplamı kaç eder? 

 
5. İki doğal sayının toplamı 164, farkı 84 ise büyük sayı kaçtır? 

 

6. 4, 6, 8, 9 rakamlarını kullanarak oluşturulacak en büyük 4 
basamaklı sayıya 4 basamaklı en küçük çift sayı eklendiğinde 
toplam kaç olur? 

 
7. Bir okulda 657 kız, kızlardan 245 fazla erkek vardır. Bu okulda 

kaç öğrenci vardır? 

 
8. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 864’tür. 

Eksilen sayı kaçtır? 

 
9. Ardışık üç tek sayının toplamı 99 ise küçük sayı kaçtır? 

 
10. Bankadan çektiğim 7896 TL kredinin önce 2147 TL’sini 

sonra 3254 TL’sini ödedim. Kaç TL borcum kaldı? 
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11. Ardışık 5 tek sayının toplamı 465 ise büyük sayı kaçtır? 

 
12. Bir otomobil önce 387 km, sonra 645 km yol giderek 

İstanbul’a vardı. Bir hafta sonra aynı yoldan geri döndü. Bu 
araba  kaç km yol yapmıştır? 

 
13. 4230 < K < 4379 eşitsizliğinde K’nin alabileceği en büyük ve 

en küçük değerler toplamı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 
hangi sayı elde edilir? 

 
14. “7 – 5– 2 – 4 – 1” sayılarından elde edilecek en büyük tek ve 

en küçük çift sayının toplamı ve kaç eder? 

 
15. Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 4705, çıkan 

1289 olduğuna göre fark kaçtır? 

 
 

16. 385.892 doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak 
değerleri farkı kaçtır? 

 
17. Bir çıkarma işleminde fark 6908’dir. Eksilen 2305 arttırılır, çıkan 

1218 azaltılırsa yeni fark kaç olur? 

 
18. Ardışık 3 sayıdan ortancası 375 ise bu sayıların toplamı kaçtır? 

 
19. Bir çıkarma işleminde çıkan, eksilen ve farkın toplamı 6428 ise 

eksilen kaçtır? 

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

75’tir. Büyük kardeş kaç yaşındadır? 

 


