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# Toplama & Çıkarma Problemleri #
1. Bahçemizdeki elma ağacı her
yıl bir önceki yıldan 30 elma daha
fazla vermektedir . İlk yıl 62 elma
topladığımıza göre üç yıl sonra kaç
tane elma toplarız.

2. Ümran, aşağıdaki krokide görüldüğü gibi evinden
çıkıp önce 978m mesafedeki manava gidiyor. Dönüşte
bakkaldan parka 378m yürüdüğüne göre Ümran evden
kaç metre uzaktadır.

5.

Yukarıdaki kamyonet kömür ve şeker çuvalı
taşımaktadır. Toplam 876kg yük taşıyan kamyonetten
4 çuval kömür ve 5 çuval şeker indirildiğinde
kamyonette kaç kg yük kalır?
(1 çuval kömür = 25 kg, 1 çuval şeker = 33 kg )

6.Alış veriş merkezine girmeden önce cebinde 853TL
olan Hande'nin alış verişten sonra cebinde 149 TL
kaldığına göre Hande alış verişte kaç TL harcamıştır?

3.

Meryem
Sibel
Kuzey
Bu üç arkadaşın ağırlıkları toplamı 136 kg'dır. Sibel
27 kg ve Meryem 34 kg olduguna göre Kuzey kaç kg
ağırlığındadır?

7.

150 TL

95 TL

66TL

Cüzdanında 415 TL olan Serpil, yukarıdakilerin
hepsini satın aldıktan sonra kaç TL parası kalır?
4.

Ali 685 TL değerindeki bisikleti almak istiyor. Ancak kumbarasından
479 TL para çıkıyor. Ali'nin bisikleti
satın alabilmesi için ne kadar paraya
ihtiyacı vardır?

8.

11.

Topladığımız 779 portakalın, 355'i satılmak
üzere markete gönderildi. 109 tanesi ise yenmek
üzere depolanıyor. Kalan portakallar ise meyve suyu
yapılıyor. Buna göre kaç tane portakaldan meyve suyu
yapılmıştır?

12.

9.

Şen Manav, günde 258 TL
kazanıyor. Kazandığı paranında
97 TL'sını de günlük dükkan
kirasına veriyor.
Buna göre bu manav haftada
toplam kaç TL kazanır?

Üç basamaklı en büyük
doğal sayıdan üç basamaklı
en büyük çift sayıyı çıkarıp,
üç basamaklı en küçük sayıyı
eklersek sonuç kaç olur?

Can okula gitmek için her gün 205m, Ceren ise 13.
Can'dan 89 m daha az yol yürüyor. İkisi bir günde
toplam kaç metre yol yürür?

10.

Futbol liginde galibiyete 20 puan,
beraberliğe 10 puan verilmekte,
yenilgide ise 15 puan silinmektedir.
Bu ligde Trabzonspor altı
galibiyet, beş beraberlik ve üç
yenilgi aldığına göre kaç puan
toplamıştır?

Yukarıdaki hayvanlardan köpek 45 kg
ağırlığındadır. Zürafa, köpeğin ağırlığından 279 kg
fazladır. İneğin ağırlığı ise Zürafanın ağırlığından
74kg eksiktir.
Buna göre bu üç hayvanın ağırlıkalrı toplamı kaç
kilogramdır?

