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TOPLAMA PROBLEMLERİ -4- 
 
1. 3 basamaklı en büyük çift sayı ile 3 

basamaklı en küçük tek sayının toplamı 
kaçtır? 

 

  

 
 

2. 3 basamaklı en küçük çift sayı ile 3 
basamaklı en büyük tek sayının toplamı 
kaçtır? 

 

 
 

3. 5,7,6 rakamlarını kullanarak yazılan en 
büyük çift sayı ile en küçük tek sayının 
toplamı kaçtır? 

 

 
 

4. 8,6,3 rakamlarını kullanarak yazılan en 
küçük çift sayı ile en büyük tek sayının 
toplamı kaçtır? 

 

 
 

5. 1,5,2 rakamlarını kullanarak yazılan en 
büyük tek sayı ile en küçük çift sayının 
toplamı kaçtır? 

 

 

6. 3,6,2 rakamlarını kullanarak yazılan en 
küçük tek sayı ile en büyük çift sayının 
toplamı kaçtır? 

 

     
 
7. 2,4,5 rakamlarını kullanarak 

oluşturulabilecek en büyük ve en küçük 
sayının toplamı kaçtır? 

 

 
 

8. Bir çiftlikte 254 koyun,321 keçi,132 tane 
de tavuk vardır.Buna göre çiftlikteki toplam 
hayvan sayısını bulun? 

 

 
 
9. Bir okulda 458 tane kız,529 tane erkek 

öğrenci vardır. Buna göre okuldaki toplam 
öğrenci sayısını bulun? 

 

 
 

10. Bir ormanda 236 tane kavak.479 tane 
gürgen, 128 tane çam ağacı vardır.Buna 
göre ormandaki toplam ağaç sayısını 
bulun? 
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11. Bir manavda 119 kg elma,elmalardan 
38kg fazla portakal olduğuna göre 
manavda toplam kaç kg meyve vardır? 

 

  

 
 

12. Bir simitçi 1.gün 201 simit,2.gün 1. günden 
54 tane fazla simit,3. gün ise 2.günden 
29 tane fazla simit sattığına göre toplam 
kaç simit satmıştır? 

 

 
 

13. Bir çocuk 1.gün 321 sayfa,2.gün 123 
sayfa,3.gün ise 1.gün ile 2. günün toplamı 
kadar okuduğuna göre üç günün sonunda 
toplam kaç sayfa kitap okumuştur? 

 

 
 

14. Bir markette 365kg kırmızı 
mercimek,289kg yeşil mercimek olduğuna 
göre toplam kaç kg mercimek vardır? 

 

 
 

15. Bir okulda 549 tane erkek,erkeklerden 
108 fazla kız öğrenci olduğuna göre 
okuldaki toplam öğrenci sayısını bulun? 

 

 

16. Bir çiftlikte 98 tane koyun, koyunlardan 
56fazla keçi,keçilerden 39 fazla at 
olduğuna göre çiftlikteki toplam hayvan 
sayısını bulun? 

 

 
 

17. Gül evinden bakkala 425 adım, bakkalda 
manava 183 adım atıyor.Gül eve 
döndüğünde kaç adım atmış olur? 

 

 
 

18. Aralarında 30’ar sayfa fark bulunan 3 
cilt kitaptan en incesi 125 sayfa 
olduğuna göre,3 cildin toplam sayfa 
sayısını bulalım. 

 

 
 
19. 2,4,6 rakamlarıyla yazılabilen 

rakamları farklı en büyük ve en küçük 
doğal sayıların toplamı kaçtır? 

 
 

20. Emre, Umut ve Zülfü yarış 
yapıyorlar. Emre 107metre,Umut 96 
metre, Zülfü 117 metre koşabildiğine 
göre 3 arkadaş toplam kaç metre 
koşmuştur? 

 


