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TOPLAMA ÇIKARMA PROBLEMLERİ -3- 
1. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı 4682 olan bir çıkarma 

işleminde eksilen sayı kaçtır? 

 
2. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı 846 olan bir çıkarma işleminde 

çıkan 256 ise fark kaçtır? 

 
3. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı 6486 olan bir çıkarma 

işleminde fark 2750 ise çıkan kaçtır? 

 
4. İki terimli bir toplama işleminde terimlerden biri 5678 ve 

toplam 9215 ise verilmeyen toplanan kaçtır? 

 
5. İki sayının toplamı 468 ve farkları 242 ise büyük sayı kaçtır? 

 
 

6. 45 769 sayısında 5 ve 6 sayıları yer değiştirildiğinde meydana 
gelen yeni sayı ile ilk sayının toplamı kaç olur? 

    
7. Bir fabrikada 409 kadın, kadınlardan 119 fazla erkek işçi 

çalışıyor. Bu fabrikada kaç işçi alışıyor? 

 
8. Babam, bu kış önce 3758 kg, sonra 1345 kg ve daha sonra da 

2348 kg odun almıştır. Babam toplam kaç kg odun almıştır? 

     
9. Bir okulda 457 kız, kızlardan 198 fazla erkek öğrenci vardır. Bu 

okulda toplam kaç öğrenci vardır? 

     
10. Birbirinden farklı üç basamaklı üç sayının toplamı 805 ise bu 

sayılardan en büyüğü kaç olabilir? 
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11. Bir çıkarma işleminde eksilene 218 ekler, çıkandan 78 
çıkarırsak fark nasıl değişir? 

 
12. Eksilenle, farkın toplamı 783, çıkan sayının 165 olduğu bir 

çıkarma işleminde fark kaçtır? 

 
13. Bir çıkarma işleminde eksilen, fark ve çıkanın topla 8274’tür. 

Eksilen sayı kaçtır? 

 
14. Bir çıkarma işleminde fark 865’tir. Eksilene 185 , çıkana da 

147 eklersek yeni fark kaç olur ? 

 
15. Eksilenin, çıkanın ve farkın toplamının 3420 olduğu çıkarma 

işleminde eksilen kaçtır? 

 

16. Bir çıkarma işleminde eksilenle farkın toplamı 748’dir. Çıkan 149 
ise fark kaçtır? 

 
17. Eksilenle  çıkanın toplamının 568, farkın 165 olduğu çıkarma 

işleminde eksilen kaçtır? 

 
18. Bir çıkarma işleminde eksilene 125 ekler, çıkandan 87 azaltırsak 

fark nasıl değişir? 

 
19. Bir çıkarma işleminde eksilenle çıkanın toplamı 688’dir. Fark 146 

ise çıkan sayı kaçtır? 

 
20. Bir çıkarma işleminde eksilenden 160 çıkarır, çıkana 97 

eklersek fark nasıl değişir? 

 


