
 

 

Aşağıdaki işlemlerde kullanılan eşit işaretinin anlamını noktalı yere yazınız. 
 

 
 

Aşağıdaki işlemlerde eşitliği doğru kullanılan işlemleri yuvarlak içine alınız. 
 

 
 

Aşağıdaki eşitlikleri sağlamak için noktalı yerlere gelecek sayıları yazınız. 
 

 
 

 
 



 

 

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere hangi sayılar gelmelidir yazınız. 
 

 

 
 
 

Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözünüz. 
 

1) Murat 53 karpuzun 37 tanesini 
satmıştır. Geriye kaç tane karpuz 

kalmıştır? 
 

 

2) Yağmur 88 sayfalık hikaye kitabının 
1. gün 17 sayfasını, 2. gün ise 25 

sayfasını okumuştur. Yağmur’un 
okumadığı kaç sayfası kalmıştır? 

 
  

 
 



 

 

Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözünüz. 
 

1) Sinem 43 elma, Yakup 37 elma 
toplamıştır. Bu elmaların 25 tanesi ile 
anneleri reçel yaptığına göre. Geriye kaç 
tane elma kalmıştır? 

 

2) Mustafa 18 ağaç, Ahmet 25 ağaç, 
Melis ise 23 ağaç sulamış. Son durumda 
bütün ağaçlar sulandığına göre. Bahçede 
kaç tane ağaç vardır? 

 
  

 

3) Salih kullandığı halk otobüsü ile 1. 
durakta 17 yolcu, 2. duraktan da 24 
yolcu almıştır. 3. duraktan ise 15 yolcu 
indirmiş. Son durumda kaç yolcu kalmıştır? 

 

4) Yaren 25 liraya ayakkabı, 33 liraya 
gömlek, 35 liraya ise pantolon aldığına 
göre. Yaren alışverişte kaç lira para 
harcamıştır? 

 
  

 

5) Sare 76 cevizin 18 tanesi ile kek, 28 
tanesi ile de kurabiye yaptı. Geriye kaç 
tane cevizi kalmıştır? 

 

6) Mehmet amca 45 yaşındadır. Yeğeni 
Zafer ondan 26 yaş küçüktür. Buna göre 
ikisinin yaşları toplamı kaç eder? 

 
  
 

7) 25 sayısının 17 fazlasının, 14 eksiği 
kaç eder? 

 

8) 55 sayısının 27 eksiğinin, 36 fazlası 
kaç eder? 

 
  



 

 

Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözünüz. 
 

9) Sibel 72 un çuvalının 24 tanesini birinci 
fırına, 19 tanesini ikinci fırına sattı. Geriye 
kaç çuval un kalmıştır? 

 

10) Mert babasından 35 lira, amcasından 
25 lira, dayısından da 15 lira aldı. 
Toplam kaç lirası olur? 

 
  

 

11) Ramazan 15 liraya top, 20 liraya da 
ayakkabı alıp, satıcıya 50lira verdiğine 
göre. Kaç lira para üstü alır? 

 

12) Esra bakkala 30 lira verip, bir kutu 
meyve suyu istemiştir. Meyve suyu 17 lira 
ise kaç lira para üstü almalıdır? 

 
  

 

13) Sinan 15 yaşındadır. Abisi Sinan’dan 
12 yaş büyüktür. Annesi de abisinden 26 
yaş büyük ise annesi kaç yaşındadır? 

 

14) Şerife 65 lirasının 27 lirasına tatlı, 
15 lirasına da pasta aldı. Şerife’nin kaç 
lirası kalır? 

 
  
 

15) Hasan 25 yaşındadır. Ebru ise 18 
yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları 
toplamı kaç eder? 

 

16) Semiha 34 yaşındadır. İlknur ise 
Semiha’dan 5 yaş küçüktür. İkisinin yaşları 
toplamı kaç eder? 

 
  

 


