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TOPLAMA PROBLEMLERİ -3- 

   

 
4- 358 sayısında birler ve yüzler basamağı yer değiş

 
5- Bir okulda kurs için okula gelen kız öğrencilerinin sayıs  130 

9- Ali Babanın çiftliğinde 198 tavuk, 127 horoz,19  tane de kedi 

10- Baran sene boyun uştur. 

1- Bir çiçekçi Salı günü 189 tane gül, güllerden 25 fazla lale 
satmıştır. Bu çiçekçinin iki günde sattığı çiçek sayısı kaçtır? 

 
2- Bir okulda   89 kız ve kızlardan 38 fazla erkek öğrenci olduğuna 
göre okulun mevcudu kaçtır? 

 
3- Okulumuzun kütüphanesinde yer alan hikâye kitaplarının sayısı 
romanların 48 fazladır. Okulda 169 tane hikâye kitabı yer 
aldığına göre hikaye ve romanların toplam sayısı kaçtır? 

tiriyor.Buna 
göre yeni sayı ile 358 sayısının toplamı kaç olur? 

ı
erkeklerin sayısı ise kızlardan 68 fazla olduğuna göre kursa gelen 
toplam öğrenci sayısı kaçtır? 

6- Nurdan bir aileye yardım yapacaktır. Nurdan sağ cebinden 45 YTL, 
sol cebinden 123 YTL verdiğine göre Nurcan toplam ne kadar yardım 
etmiştir? 

 

 
7- Okulumuzda 3.sınıflar arasında yapılan bilgi yarışmasına 64 kız 
öğrenci, kızlardan 34 fazla erkek öğrenci katıldığına göre bilgi 
yarışmasına katılan toplam öğrenci sayısı kaçtır? 

 
8- Hakan 45 yaşındadır. Cemil ise Hakan’dan 19 yaş büyük 
olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? 

 

vardır.Buna göre Ali Baba’nın çiftliğinde toplam kaç hayvan vardır? 

 
ca 126 hikaye kitabı, 109 tane de roman okum

Buna göre Baran sene boyunca toplam kaç kitap okumuştur? 
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11- Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sinema filmini 1.seansta 132 
kişi,2.seansta 129 kişi,3.seansta 145 kişi seyretmektedir. Buna göre Bu 
sinema filmini toplam kaç kişi seyretmiştir? 

 

   

 
14- Bir kırtasiyeci ayda 349 kurşun kalem, 298 tane tükenmez kalem 

 
15- Bir otobandan Pazartesi 310 araç, Salı 278 araç,Çarşamba 

 
19- Çevre köylerden taşımalı eğitim ile beraber taşınan kız öğrenc ayısı 

20- Tanerlerin ayakka  

12- Canan’ın 67 misketi, Baran’ın 54 misketi,Kerem’in ise Baran’dan 
29 fazla misketi olduğuna göre hepsinin toplam kaç misketi vardır? 

 
13- Bir okulun  bahçesinde 89 çam ağacı, çam ağacından 34 fazla 
kavak ağacı olduğuna göre okulun bahçesinde toplam kaç ağaç 
vardır? 

sattığına göre bu kırtasiyeci ayda toplam ne kadar kalem satmıştır? 

349 araç geçmektedir.Buna göre haftanın ilk üç günü otobandan 
toplam ne kadar araç geçmektedir? 

16- Bir kuaför bayram arefesinde 467 kişiyi,bayramda ise 123 kişiyi traş 
ettiğine göre bu kuaför iki günde toplam ne kadar kişiyi traş etmiştir? 

 

 
17- Trabzon’un Sümela Manastırını Ocak ayında 298 otobüs yolcu, Şubat 
ayında 312 otobüs yolcu ziyaret ettiğine göre İki ay içerisinde toplam ne 
kadar otobüs yolcu Sümela Manastırını ziyaret etmiştir? 

 
18- Öğrenci servislerinde günde 120 erkek  yolcu taşınıyor. Taşınan kız 
yolcu sayısı ise erkek yolcu sayısından 145 fazla olduğuna göre günde 
taşınan toplam yolcu sayısı kaçtır? 

i s
190, taşınan erkek öğrenci sayısı ise kız öğrenci sayısından 139 fazla 
olduğuna göre taşımalı eğitim ile taşınan toplam kaç öğrenci vardır? 

 
bı mağazasında 134 çift erkek ayakkabısı, 156 çift

kız ayakkabısı, 209 çift te spor ayakkabısı vardır. Buna göre babamın 
ayakkabı dükkânında toplam kaç ayakkabı vardır? 

 


