
İNTERAKTİF EĞİTİM 

www.testimiz.com

TOPLAMA PROBLEMLERİ -1- 

   

 
4. Bir çiftlikte 176 koyun ve 189 keçi vardır. Bu çiftlikte bulunan 

 
5. Cumhuriyet Bayramı’nda sınıfımızı süslemek için 186 bayrak ve 

9. Emirhan hikaye kitabının Pazartesi günü 68 sayfasını, Salı

10. Okulumuzda açılan Matematik kursuna 48, Türkçe kursuna 56 

1. Bir okulda 369 kız ve 485 erkek öğrenci vardır. Bu okulun 
mevcudu kaçtır? 

 
2. Bir bahçede 298 tane elma ve 178 tane de armut ağacı 
vardır. Bu bahçedeki meyvelerin sayısı kaçtır? 

 
3. Bir müzeyi, Eylül ayında 297, Ekim ayında ise 369 kişi ziyaret 
etmiştir. Bu müzeyi toplam kaç kişi ziyaret etmiştir? 

küçükbaş hayvanların toplamı kaçtır? 

248 tane Atatürk resmi kullandık. Sınıfımızı süslemek için toplam 
kaç tane materyal kullanmışız? 

6. 5,2,4 sayıları ile yazılabilecek üç basamaklı en büyük ve en 
küçük doğal sayının toplamı kaçtır? 

 
 

 
7. 5,3,6 sayıları ile yazılabilecek üç basamaklı en büyük ve en 
küçük doğal sayının toplamı kaçtır? 

 
8. Bir bahçede 89 erik, 78 elma ve 65 tane de kiraz ağacı 
olduğuna göre bu bahçede kaç tane meyve ağacı vardır? 

 
 günü 

76 sayfasını ve Çarşamba günü de 46 sayfasını okudu. Emirhan’ın 
kitabı kaç sayfadır? 

 

ve İngilizce kursuna 37 öğrenci katıldığına göre kursa katılan kaç 
öğrenci vardır? 
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14. Okul kantininde 1.gün 136, 2.gün 148 ve 3.gün 165 simit 

 
15. Bir markette 1gün 168, 2.gün 245 ve 3.gün 256 yumurta 

 
19. Bir okulda açılan Matematik kursuna 128, Türkçe kursuna 96 ve 

20. Bir çiçekçi 1. gün 86, 2.gün 168 ve 3.gün ise 67 çiçek sattığına 

 
11. Okulumuz 3 katlıdır. 1.katta 169, 2.katta 146 ve 3.katta ise 178 
öğrenci olduğuna göre okulumuzda kaç öğrenci vardır? 

 
12. Bir çiçekçi 1. gün 136, 2.gün 148 ve 3.gün ise 167 çiçek 
sattığına göre 3 günde toplam kaç tane çiçek satmıştır? 

 
13. Bir sinema filmini 1.gün 249, 2.gün 196 ve 3.gün ise 465 kişi 
izlediğine göre bu filmi 3 günde kaç kişi izlemiştir? 

satılmıştır. Üç günde toplam kaç simit satılmıştır? 

satıldığına göre üç günde toplam kaç tane yumurta satılmıştır? 

 
 
 

 
16. Bir bakkal, 1.gün 89, 2.gün 145 ve 3.gün ise 68 ekmek sattığına 
göre üç günde toplam kaç tane ekmek satmıştır? 

 
17. Bir çiftlikte 96 tavuk, 74 inek ve 136 tane de koyun vardır. Bu 
çiftlikte kaç tane hayvan vardır? 

 
18. Görkem, kitabının önce 48 sayfasını, sonra 56 sayfasını okudu. 
Geriye 124 sayfa kaldığına göre Görkem’in kitabı kaç sayfadır? 

İngilizce kursuna 87 öğrenci katıldığına göre kursa katılan kaç 
öğrenci vardır? 

 

göre 3 günde toplam kaç tane çiçek satmıştır? 

 


