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1-) 17 tane boya kalemim vardı. Annem

6-) Pazardan 20 liraya domates, 16 liraya

bana 13 kalem daha aldı. Toplam kaç

elma, 13 liraya patates aldım. Toplam kaç

kalemim oldu?

lira harcadım?

2-) 24 tane balonum vardı. 16 balon daha

7-) Benim 70 liram var. Annem bana 15

aldım. 8 tanesini kardeşime verdim. Kaç

lira daha verdi. Sonra paramın 20 lirasına

balon kaldı?

defter aldım. Kaç liram kaldı?

3-) Benim yaşım 10, annemin yaşı 32,

8-) Annemin yaşı 44, babamın yaşı 47,

babamın yaşı 35’dir. Üçümüzün yaşları

kardeşimin yaşı 10’dur. Hepsinin yaşlarının

toplamı kaç eder?

toplamı kaç eder?

4-) Bahçemizde 12 şeftali, 14 portakal ve 7

9-) Ben 12 yaşındayım. Kardeşim benden 3

nar ağacı vardır. Bahçemizde toplam kaç

yaş küçüktür. İkimizin yaşları toplamı kaçtır?

ağaç vardır?

5-) Minibüste 18 yolcu vardı. İlk durakta 9
yolcu indi ve 5 yolcu bindi. Diğer durakta
ise 8 yolcu indi ve 10 yolcu bindi. Son
durumda minibüste kaç yolcu vardır?

10-) 48 sayısının 13 fazlası ile 50 sayısının 9
eksiğinin farkı kaçtır?

11-) Minibüste 25 yolcu vardı. İlk durakta 12

16-) Merve’nin 28 kalemi, Buse’nin ise

yolcu indi ve 8 yolcu bindi. Diğer durakta 6

Meryem’in kalemlerinden 16 fazla kalemi

yolcu indi ve 13 yolcu bindi. Son durumda

vardır. İkisinin birlikte toplam kaç kalemi

minibüste kaç yolcu vardır?

vardır?

12-) 67 sayısının 15 fazlasının 13 eksiği kaç

17-) Öğretmenimizin 12 güvercini, 15 tavuğu,

eder?

6 ördeği var. 12 Ördek ve 15 güvercin
daha alırsa öğretmenimizin kaç tane
hayvanı olur?

13-) Ben 2 düzine kalem aldım. 6 tanesini

18-) Bir badem ağacında 74 tane badem

arkadaşıma verdim. Geriye kaç kalemim

vardır. Badem ağacından Esma 29, Aysel

kaldı?

ise 36 badem topladı. Ağaçta kaç badem
kaldı?

19-) Fatoş 3 düzine kalem aldı. 9 tanesini
14-) 3 deste bilye aldım. 8 tanesini

Eylül’e verdi. Fatoş’un geriye kaç kalemi

kaybettim.1 deste daha aldım. Kaç bilyem

kaldı?

oldu?

20-) Vera bir hikâye kitabı aldı. Kitabın 52
15-) 82 sayfalık kitabın önce 18 sayfasını

sayfasını okudu. Geriye okuması gereken 28

daha sonra 24 sayfasını okudum. Geriye

sayfa kaldı ise bu kitabın toplam kaç sayfası

okuyacağım kaç sayfam kaldı?

vardır?
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