
TOPLAMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ                       Matematik 

1) Bir bakkal salı günü 37 ekmek, 

çarşamba günü 46 ekmek satmıştır. Bu 

bakkal iki gün boyunca toplam kaç 

ekmek satmıştır? 

ÇÖZÜM 

2) Alihan ilk gün 46 sayfa ikinci gün 

35 sayfa kitap okuyarak kitabını 

bitirmiştir. Alihan’ın okuduğu kitap kaç 

sayfadır? 

ÇÖZÜM 

3) Bir otobüs birinci durakta 21 yolcu 

ikinci durakta da 16 yolcu almıştır. Son 

durumda otobüste toplam kaç yolcu 

olmuştur? 

ÇÖZÜM 

4) Bir sınıfta 17 erkek 15 kız öğrenci 

vardır. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır? 

ÇÖZÜM 

5) Annem 33 yaşındadır. Babam ise 

annemden 5 yaş büyük olduğuna göre 

babam kaç yaşındadır? 

ÇÖZÜM 

Sihirli toplama kelimeleri: Toplam, fazlası, ekleyince kelimeleri.. 

Okuduğum zaman azalıyor mu, artıyor mu ? Artıyorsa bil ki toplama. 

BİR İŞLEM GEREKTİREN PROBLEMLER: 

Aşağıda verilen toplama işlemi problemlerini çözelim.  
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6) Bir çiftlikte 38 koyun, 26 keçi 

vardır.Bu çiftlikte toplam kaç hayvan 

vardır? 

ÇÖZÜM 

7) Ekrem Bey’e kasım ayında 75 lira 

elektrik faturası, 17 lira su faturası 

gelmiştir. Ekrem Bey’e toplam ne kadar 

fatura gelmiştir? 

ÇÖZÜM 

8) 27 sayısının 55 fazlası kaç eder? ÇÖZÜM 

9) Mahmut 19 sayısına 25 ekleyince 

Ela’nın toplam toka sayısını bulmuştur? 

ÇÖZÜM 

10)Mahmut aklından bir basamaklı en 

büyük doğal sayıyı tutmuştur. Pelin ise 

aklından Mahmut’un tuttuğu sayının 27 

fazlasını tutmuştur. Pelin’in aklında 

tuttuğu sayı kaçtır? 

ÇÖZÜM 
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1) Bir otobüste 19 yolcu vardı. Birinci 

durakta 13 yolcu, ikinci durakta 8 yolcu 

bindiğine göre otobüste toplam kaç 

yolcu olmuştur? 

ÇÖZÜM 

2) Bir sınıfta 15 kız öğrenci kız 

öğrencilerden 12 fazla da erkek 

öğrenci vardır. Bu sınıftaki toplam kaç 

öğrenci sayısı kaçtır? 

ÇÖZÜM 

3) Bir çiftlikte 28 tane koyun, 28 tane 

de kuzu vardır. Bu çiftlikte 18 tane de 

keçi olduğuna göre toplam kaç hayvan 

vardır? 

ÇÖZÜM 

4) Burak Bey Kasım ayında elektrik için 

49 lira , su için 20 lira, doğal gaz için 

31 lira ödemiştir. Burak Bey kasım 

ayında toplam ne kadar para 

ödemiştir?  

ÇÖZÜM 

5) Uğur 1.gün kitabının 24 sayfasını 

2.gün 17 sayfasını, 3.gün 22 sayfasını 

okumuştur. Uğur 3.günün sonunda kaç 

sayfa kitap okumuştur? 

ÇÖZÜM 

İKİ İŞLEM GEREKTİREN PROBLEMLER: 
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6) Benim iki deste kalemim vardı, Aylin 

bana 1 deste kalem, Ceyhun da         

1 düzine kalem verince toplam kaç 

kalemim olur? 

ÇÖZÜM 

7) Kumbaramda 18 lira vardı. Dedem  

8 lira, babam da 16 lira daha verince 

kumbaramda kaç lira olur? 

ÇÖZÜM 

8) Bir mağazada etek 26 lira, 

pantolan 45 liradır. 2 etek, 1 pantolan 

alan Arzu toplam kaç lira ödemiştir? 

 

ÇÖZÜM 

9) 48 sayısının 23 fazlasına 16 

eklersek kaç eder? 

 

ÇÖZÜM 

10) Simay ağaçtan 28 tane portakal 

topladı. Cemre ise Simay’dan 9 tane 

fazla portakal topladı. İkisi toplam kaç 

portakal toplamıştır? 

ÇÖZÜM 



BİR İŞLEM VE İKİ İŞLEM İŞLEM GEREKTİREN PROBLEMLER: 

45 lira 55 lira 

1) İki basamaklı en küçük doğal sayının 

30 fazlası kaç eder? 

ÇÖZÜM 

2) İki basamaklı en küçük sayının 12 

fazlasına 22 eklersek kaç eder? 

ÇÖZÜM 

                  

 

3) 1 pantolon ve 1 gömlek alan Mert’in 

toplam kaç lira ödemesi gerekir? 

ÇÖZÜM 

 

 

4) 2 etek 1 cüzdan alan Neriman  

toplam ne kadar para ödemiştir? 

ÇÖZÜM 

5) Özlem sabah 23 sayfa, akşam da 

38 sayfa kitap okuyarak kitabını 

bitirmiştir. Özlem’in okuduğu kitap 

toplam kaç sayfadır? 

ÇÖZÜM 

38 lira 25 lira 

6) Cemre birinci gün 26 sayfa ikinci 

gün birinci gün okuduğundan 28 sayfa 

kitap okumuştur. Cemre iki günde 

toplama kaç sayfa kitap okumuştur? 

ÇÖZÜM 
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7) 23 sayısının 49 fazlası kaçtır? ÇÖZÜM 

8) 23 sayısının 45 fazlasına 17 

eklersek kaç eder? 

ÇÖZÜM 

9) Bir otobüse birinci durakta 17 yolcu 

ikinci durakta 16 yolcu binmiştir. Bu 

otobüste toplam kaç yolcu olmuştur? 

ÇÖZÜM 

10) Bir otobüste 20 yolcu vardı. Birinci 

durakta 17 yolcu, ikinci durakta da 16 

yolcu binmiştir. Bu otobüste toplam kaç 

yolcu olmuştur? 

ÇÖZÜM 

11) Annem 27 yaşındadır. Babam, an-

nemden 5 yaş büyük olduğuna göre 

annem kaç yaşındadır? 

ÇÖZÜM 

12) Annem 27 yaşındadır. Babam, 

annem-den 5 yaş büyük olduğuna 

göre; an-nem ile babamın yaşları 

toplamı kaçtır? 

ÇÖZÜM 
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13) Bir galeride 17 tane kırmızı araba, 

46 tane de turuncu araba vaedır bu 

galeride toplam kaç araba vardır? 

ÇÖZÜM 

14) Bir galeride 21 tane siyah araba, 

siyah arabalardan 23 fazla da beyaz 

araba vardır bu galeride toplam kaç 

araba vardır? 

ÇÖZÜM 

15) Bir manav birinci gün 26 kilogram 

elma, ikinci gün 17 kilogram elma 

satmıştır. Bu manav iki günde toplam 

kaç kilogram elma satmıştır? 

ÇÖZÜM 

16) Manav Ahmet Salı günü 26 kilo 

armut, 24 kilo elma, 45 kilo da 

mandalina satmıştır. Bu manav Salı 

günü toplam kaç kilo meyve satmıştır? 

ÇÖZÜM 

17) 3 onluk 2 birlikten oluşan sayı ile       

4 onluk 6 birlikten oluşan sayının 

toplamı kaçtır? 

ÇÖZÜM 

18) 4 onluk 3 birlikten oluşan sayının 12 

fazlasına 2 onluk 1 birlikten oluşan 

sayıyı eklersek sonuç kaç olur? 

ÇÖZÜM 
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19) Ben 16 tane balık tuttum, babam da 

32 tane balık tuttu. İkimiz toplam kaç 

tane balık tutmuşuzdur? 

ÇÖZÜM 

20) Kamil 17 tane balık tuttu. Babası 

Kamil’den 12 tane fazla balık tuttu. 

Babası ile Kamil toplam kaç tane balık 

tutmuştur? 

ÇÖZÜM 

21) Tuğba’nın 46 kitabı vardır. Helin’in 

24 kitabı vardır. İkisinin toplam kaç 

kitabı vardır? 

ÇÖZÜM 

22) Nur’un iki raf kitabı vardır. Birinci 

rafta 18 kitap, İkinci rafta da 22 kitabı 

vardır. Nil’in ise Nur’dan 17 fazla kitabı 

vardır. İkisinin toplam kaç kitabı vardır? 

ÇÖZÜM 

23) Ahmet sabah 29 sayfa, öğlen 52 

sayfa kitap okudu. Ahmet sabah ve öğ-   

len toplam kaç sayfa kitap okumuştur? 

ÇÖZÜM 

24)Ali sabah 21 sayfa, öğlen 24 sayfa, 

akşam ise sabah ve öğlen okuduğu 

sayfa kadar kitap okudu. Ali 1 günde 

toplam kaç sayfa kitap okumuştur? 

ÇÖZÜM 
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