
1. Deniz toplama işlemi yaparken “elde var 1'i “ onluklara eklemeye 
unutmuş sonuç kaç sayı eksik çıkar?

2. Arda onluk bozarak çıkarma işlemi yapıyor fakat onluklardan bir 
onluk aldığını unutuyor. Sonuç kaç sayı eksik veya fazla çıkar? 
(Eksik çıkar diyorsanız kaç sayı, fazla çıkar diyorsanız kaç sayı 
olduğunu yazınız)

3. Onluklara 3 çizgi birliklere 5 çizgi çizersek bu sayı kaç olur?

4. Bugün cuma ise 2 gün önceki ve 3 sonraki günleri yazınız.

5. Saat 22:00'da yola çıkan araç 4 saat sonra gideceği yere varıyor. 
Vardığında saat kaç olur?

6. 45'ten küçük 26'dan büyük iki tane sayı yazarak toplayınız.

7. Okulumuzda 7 tane 1. sınıf öğretmeni, 6 tane 2. sınıf öğretmeni ve 6 
tane de 3. sınıf öğretmeni var. Öğretmenlerin sayısı ile sınıfımızdaki 
öğrencilerin sayısından az mı çok mu?
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8. Arda ile Baran'ın kalemleri toplamı 21'dir. Bu kalemlerin 8 tanesi 
Arda'nın olduğuna göre kaç tanesi Baran'ndır?

9. Dilara ve Eslem birlikte oynamak için ederi 23 lira olan oyuncağı 
almaya karar veriyorlar. İkisinin 17 lirası olduğuna göre kaç lira daha 
bulmaları gerekiyor?

10. Furkan, İsmail'den 6 erik aldığında İsmail'in 14 eriği kalıyor. 
Furkan almadan İsmail'in kaç eriği vardı acaba?

11. Ömer iki sayıyı topladığında toplamı 45 buluyor. 
Toplananlardan birisi 28. Diğer toplananın üzerin boya damladığı 
için Ömer okuyamıyor. Ömer'in okuyamadığı sayı kaç acaba?

12. Muharrem elindeki yumurtaların 7 tanesini kırıyor. Kalanları 
saydığında 25 olduğunu görüyor. Yumartalar kırılmasaydı 
Muharrem'in yumurtası kaç tane olurdu?

13. Mehmet'in kütlesi, Azenaz'ın kütlesinden 3 kilogram fazladır. 
Mehmet 32 kilogram olduğuna göre Azenaz kaç kilogramdır?
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14. 1 sandalyede 4 ayak olduğuna göre 14 sandalyenin kaç tane 
ayağı vardır?

15. 5 katlı apartmanın her katında 3 daire bulunduğuna göre 
apartmanda kaç daire vardır?

16. 6+6+6+6+6 işlemini kısa yoldan nasıl yapabiliriz?

17. Cavit her derste 3 dakika konuşuyor. Acaba Cavit bir günde kaç 
dakika konuşmuş olur?

18. Ayşenur hergün 2 litre su içiyor. Acaba Ayşenur 1 haftada kaç 
litre su içer?

19. 5 hafta kaç gün yapar?

20. Sınıfımızda herkesin elinde 2'şer tane top var. Buna göre 
sınıfımızdaki toplam top ne kadardır?

egitimevreni.com



21. Eslem 18 sayfalık kitabını her gün 3 sayfa okursa kaç günde 
bitirir?

22. Sude bugün tüm derslerde 18 dakika konuştu. Buna göre 
Sude'nin 1 derste kaç dakika konuştuğunu bulalım.

23. Şenay geçen hafta   21 litre su içti. Acaba Şenay geçen hafta 1 
günde kaç litre su içmiştir?

24. Şevval her pakette 2 kilogram pirinç olan paketleri büyük bir 
kaba boşaltıyor. Kabın içinde 12 kilogram pirinç olduğuna göre 
Şevval kaç paket pirinç boşaltmıştır?

25. Kaan her gün 8 tane çeyrek, Ömer de 4 tane yarım ekmek 
yiyor. Acaba hangisi daha fazla ekmek yiyor? Neden?

26. Şehrinur 24 problemin      'ini çözerse kaç problem çözmüş 
olur?

egitimevreni.com

 1

 4


