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TOPLAMA PROBLEMLERİ -5- 

1. Beril çok kitap okuyan bir kızdır.Yeni aldığı 
kitabın ilk gün 79 sayfasını okuyor.Daha sonra 
okuduğu sayfa sayısını her gün 8 sayfa 
artırarak 3 günde bitiriyor.Beril’in okuduğu 
kitap kaç sayfadır? 

  

 

2. Büyük bir bidonu Berna  126 bardak , Ayşen 
148 bardak, Elif 128 bardak su taşıyarak 
doldurdular. Bu bidon kaç bardak su almıştır? 

 

3. Okulda 365 kız  öğrenci ,278 erkek öğrenci  
,45 öğretmen,4 hizmetli var.Okulda  kaç kişi 
vardır? 

 

4. Ayşe teyze bahçeden 238 kilogram fındık 
topladı. Ahmet amca ise Ayşe teyzeden 36 
kilogram fazla fındık topladı. İkisinin topladığı 
fındık kaç kilogramdır? 

 

5. Evimiz çevre yolunun üzerindedir. Yoldan bir 
saat içinde 148 araba geçiyor.4 saatte kaç 
araba geçer? 

 

6. Yüzme kursunda havuzun bir başından 
diğerine 145 kulaç atarak gidiyorum. 
Havuzda bir kere gidip gelirsem kaç 
kulaç atmış olurum? 

 

7. 814 sayısına 7 birlik 9  onluk  eklersek 
sonuç kaç olur? 

 

8. sayılarını en yakın onluğa yuvarlayıp 
topladığımda hangi sonucu bulurum? 

 

9. Bir yolun 176 kilometresini giden Nazan 
hanım daha gideceğim 243 kilometre 
yolum var diyor.Nazan hanımın gideceği 
yol kaç kilometredir? 

 

10. Bir toplama işleminde 1. toplanan 120 , 
2. toplanan 213  ve  3. toplanan  
birinci toplananın  46 fazlası ise toplam 
kaçtır? 
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11. Bir toplama işleminde birinci toplanan 458, ikinci 
toplanan 264 ise toplam kaçtır? 

  

 

12. İki basamaklı iki sayının toplamı 156’dır. Bu 
sayılardan biri 73 olduğuna göre diğer sayı 
kaçtır? 

 

13. Bir terzi  takım elbise dikmek için 2m 42 cm 
kumaş aldı. Kumaş yetmeyince 146 cm daha 
kumaş alarak takım elbiseyi dikti. Buna göre, terzi 
takım elbise için ne kadar kumaş kullanmıştır? 

 

14. Bir kasap birinci gün 255 kg et satıyor. İkinci gün 
ise birinci günden 38 kg fazla et satıyor. İki 
günde toplam kaç kilogram et satmıştır? 

 

15. bir çiftlikte 298 tavuk, tavuklardan 147 fazla 
koyun  ve koyunlardan 58 fazla keçi vardır. Bu 
çiftlikteki toplam hayvan sayısı kaçtır? 

 

16. Bir okulda 268 erkek öğrenci ve erkeklerden 89 
fazla da kız öğrenci vardır. Bu okulda toplam 
kaç öğrenci vardır?  

17. Baran aklından bir sayı tutuyor. Bu 
sayıya 47 ekleyince 568 olduğuna 
göre Baran’ın tuttuğu sayı kaçtır? 

 

18. Okulumuzun düzenlediği tiyatro 
oyununa, 3/A sınıfından 24 öğrenci, 
3/B sınıfından  19 öğrenci geldi. 3/C 
sınıfı da katılınca tiyatroya gelen 
öğrenci sayısı 69 olduğuna göre  3/C 
sınıfından kaç öğrenci tiyatroya 
gelmiştir?  

 

19. 289 sayısının 57 fazlası ile toplamının 
364 fazlası kaçtır? 

 

20. Bir tanesi 198 sayfa olan 3 kitabın 
toplam kaç sayfası vardır? 

 

 

 

 

 


