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LA
1. BÖLÜM - DOĞAL SAYI L AR TOPLAMA İŞLEMİ
TOPLAMA İŞLEMİNİN SONUCUNU TAHMİN ETME

1) Aşağıdaki işlemin sonucunu tahmin ediniz. Tahmininizi tablodaki yerine yazınız.
İşlem

Tahminim

Arkadaşımın
Tahmini

İşlem Sonucu

Fark

4814
+2 1 6 8

Arkadaşınıza tahminini sorunuz. Bu tahmini tablodaki yerine yazınız.
Daha sonra yukarıdaki toplama işleminin sonucunu bulup tablodaki yerine yazınız.
Tahminlerinizi karşılaştırınız. Kim daha yakın tahminde bulundu? .............................................
Tahmin ederken siz hangi yöntemi kullandınız?
..........................................................................................................................................................................................................................
Tahmin ederken arkadaşınız hangi yöntemi kullanmış?
..........................................................................................................................................................................................................................

2) Ebru Hanım, yeni evi için 659 TL’ye tost makinesi, 812 TL’ye elektrikli süpürge almıştır. Ebru

Hanım’ın toplam kaç TL harcadığını en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. İşlem sonucu
ile tahmininizi karşılaştırınız.

3) Anıtkabir’i pazartesi günü 4914, salı günü 3227 kişi ziyaret etmiştir. Anıtkabir’i iki günde
ziyaret eden toplam kişi sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. İşlem sonucu ile
tahmininizi karşılaştırınız.
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4) Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını farklı yöntemlerle tahmin ediniz. Verilen işlemi

yaparak işlem sonucu ile tahminînizi karşılaştırınız. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
İşlem

Tahmin

İşlem Sonucu

Fark

Kullanılan Yöntem

427
+5 6 8

648
+ 315

5814
+2 0 2 9

3671
+3 2 0 4

2547
+3 2 6 8

5) Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonucunu en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. Verilen işlemi yaparak işlem sonucu ile tahmininizi karşılaştırınız.

556 + 423
Tahmin

İşlem
Sonucu

718 + 149
Fark

Tahmin

İşlem
Sonucu

Fark
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ZİHİNDEN TOPLAMA İŞLEMİ

1) Uğur Bey’in bu ayki doğalgaz faturası 253 TL, elektrik faturası ise 100 TL gelmiştir. Uğur Bey,
faturalar için toplam ne kadar ödeyeceğini zihinden bulmak istiyor. Ona yardım ediniz.

Doğalgaz Faturası
...........

Elektrik Faturası
+

...........

Toplam Fatura Tutarı
=

.....................................

Zihinden toplama yaparken nasıl bir yol izlediniz? Açıklayınız.
.....................................................................................................................................................................................

2) Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. Toplamı 3 basamaklı olan işlemlerin bulun-

duğu kutuyu mavi renge, toplamı 4 basamaklı olan işlemlerin bulunduğu kutuyu yeşil renge
boyayınız.
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627 + 300

965 + 500

471 + 800

849 + 400

820 + 700

3657 + 300

598 + 800

578 + 200

2463 + 500

6947 + 800

6205 + 900

9849 + 100

1816 + 100

268 + 600

9188 + 700

428 + 500

1919 + 400

7532 + 600

8198 + 400

2021 + 800

5891 + 200

1984 + 600

5624 + 900

345 + 400

849 + 400

3) Aşağıdaki soruların cevaplarını zihinden işlem yaparak bulunuz. Bulduğunuz cevapları noktalı yerlere yazınız.

Bir toptancıda 1245 paket pirinç vardır. Toptancı 100 paket pirinç daha almış..............................
tır. Bu durumda toptancının toplam kaç paket pirinci olmuştur?

Bir tiyatro gösterisi için 550 kişi bilet almıştır. Daha sonra aynı gösteri için 200
..............................
kişi daha bilet almıştır. Buna göre toplam kaç kişi bilet almıştır?

Sena Hanım mağazada daha önceden beğendiği bir montu almaya karar
vermiştir. Mağazaya gittiğinde 195 TL olan montun fiyatına 100 TL zam gel- ..............................
diğini görür. Buna göre montun yeni fiyatı kaç TL’dir?
Boncuklardan kolyeler yapan Leyla Hanım’ın atölyesinde 2500 tane boncuk
vardır. Leyla Hanım, 400 tane daha boncuk almıştır. Buna göre Leyla Hanım’ın ..............................
atölyesinde toplam kaç boncuk olmuştur?
Sinan, kumbarasını açıp biriktirdiği parasını saymıştır ve 525 TL’si olduğunu
görmüştür. İstediği bisikleti alabilmesi için babası Sinan’a 300 TL daha vermiş- ..............................
tir. Buna göre Sinan’ın kaç TL’si olmuştur?

Bir kütüphanede 3167 kitap vardır. Bu kütüphaneye 500 kitap daha bağışlan..............................
mıştır. Buna göre kütüphanede toplam kaç kitap olmuştur?

Kenan Bey, arabasıyla 755 km yol gitmiştir. 600 km daha yol gittikten sonra
gideceği yere varacaktır. Buna göre Kenan Bey’in gideceği yol toplam kaç ..............................
km’dir.

Yukarıdaki zihinden toplama işlemlerini nasıl yaptığınızı açıklayınız.
...........................................................................................................................................................................................
Aynı işlemleri farklı bir yöntem ile zihinden yapabilir misiniz? Açıklayınız.
..........................................................................................................................................................................................
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4) Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yaparak sonuçlarıyla eşleştiriniz.
1472 + 400

1775
3314

800 + 975

1872
8569 + 600
6923
500 + 2814

3214

6023 + 900

9169

5) Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yaparak tabloyu tamamlayınız.
+

600

400

300

800

+

592

865

2490

3692

5364

6408

8165

7097

500

900

200

700

6) Aşağıdaki ifadeleri uygun şekilde cevaplayınız. Bulduğunuz cevapları noktalı yerlere yazınız.
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Üç basamaklı en küçük sayı ile rakamları farklı dört basamaklı en küçük tek
sayıyı zihinden toplayınız.

...........................

Yüzler basamağı 7 olan üç basamaklı en küçük çift sayı ile 20 desteyi ifade
eden sayıyı zihinden toplayınız.

...........................

100’den başlayıp yüzer ritmik sayarken 5. söylediğimiz sayı ile binler basamağı 6 olan rakamları farklı dört basamaklı en büyük sayıyı zihinden toplayınız.

...........................

TOPLAMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ

1) Bir çiftlikte 275 koyun, 157 inek, 245 tavuk ve 134 keçi vardır. Bu çiftlikte toplam kaç hayvan
vardır?

2) Hakanların okulunda 563 kız öğrenci vardır. Kızlardan 227 fazla erkek öğrenci olduğuna
göre Hakanların okulunda toplam kaç öğrenci vardır?

3) Sağlıklı kalmak için her gün yürüyüş yapan Mehmet Bey cuma günü 2571 adım, cumartesi

günü 2895 adım, Pazar günü ise 3942 adım atmıştır. Mehmet Bey, bu üç günde toplam kaç
adım atmıştır?

4) Kenan Bey, geçen yıl arabasıyla 4090 km yol gitmiştir. Bu yıl ise geçen yıldan 1345 km daha
fazla yol gitmiştir. Buna göre Kenan Bey iki yılda toplam kaç km yol gitmiştir?

5) Bir mobilya mağazasında TV ünitesi 2450 TL’dir. Koltuk takımı ise TV ünitesinden 3750 TL
daha pahalıdır. Bu iki mobilyanın toplam satış fiyatı kaç TL’dir?

¨
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6) Bir tarladan kavunlar toplanırken birinci kamyona 2641, ikinci kamyona 2753, üçüncü kam-

yona ise birinci kamyondan 420 tane fazla kavun yüklenmiştir. Buna göre bu tarladan toplam
kaç tane kavun toplanmıştır?

7) Bir fırıncı hafta içi 2867 tane, hafta sonu ise 2456 tane ekmek satmıştır. Buna göre fırıncı bir
haftada toplam kaç ekmek satmıştır?

8) Atatürk İlkokulu bir yılın sonunda 3968 kg, Cumhuriyet İlkokulu ise Atatürk İlkokulundan
743 kg daha fazla atık pil toplamıştır. Buna göre iki okul toplam kaç kg atık pil toplamıştır?

9) Ahmet amcam, babamdan 15 yaş büyüktür. Huriye yengem ise babamdan 13 yaş büyüktür. Babam 36 yaşında olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır?

10) Elektronik eşya satan bir mağazada televizyon 2480 TL’dir. Buzdolabının fiyatı, televizyo-

nun fiyatından 1050 TL daha pahalıdır. Çamaşır makinesinin fiyatı ise buzdolabının fiyatından
400 TL daha pahalıdır. Buna göre televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi almak isteyen biri
toplam kaç TL öder?
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Tablo: İller arası mesafeler
Ağrı

Gaziantep

Ankara

1057 km

699 km

İstanbul

1415 km

1147 km

İzmir

1767 km

1115 km

11) Yukarıdaki tabloda bazı iller arasındaki mesafeler verilmiştir. Bu verilerden yararlanarak
toplama işlemi gerektiren problemler kurunuz. Kurduğunuz problemleri aşağıdaki boşluklara
yazınız ve çözünüz.
Problem:

Çözüm:

Problem:

Çözüm:

Problem:

Çözüm:
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LA
2. BÖLÜM - DOĞAL SAYI L AR ÇIKARMA İŞLEMİ
ÇIKARMA İŞLEMİNİN SONUCUNU TAHMİN ETME

1) Aşağıdaki çıkarma işleminin sonucunu tahmin ediniz ve yazınız.
İşlem

Tahminim

Arkadaşımın
Tahmini

İşlem Sonucu

Fark

8527

- 5364

Arkadaşınıza tahminini sorunuz ve ilgili yere yazınız.
Daha sonra çıkarma işlemini yaparak işlem sonucunu ilgili yere yazınız.
Tahminlerinizi karşılaştırınız. Kim daha yakın tahminde bulundu? .............................................
Tahmin ederken siz hangi yöntemi kullandınız?
..........................................................................................................................................................................................................................
Tahmin ederken arkadaşınız hangi yöntemi kullanmış?
..........................................................................................................................................................................................................................

2) Nerminlere geçen ay 213 TL elektrik faturası gelmiştir. Faturayı fazla buldukları için bu ay

tasarruflu olmaya karar vermişlerdir. Bu ayki elektrik faturası 154 TL daha düşük gelmiştir. Buna
göre Nerminlerin bu ayki elektrik faturasını en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. İşlem
sonucu ile tahmininizi karşılaştırınız.

3) Aynur Hanım’ın 2465 TL’si vardır. Aynur Hanım, bu paranın 1845 TL’si ile kendine bilezik
almıştır. Geriye kaç TL’si kaldığını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. İşlem sonucu ile
tahmininizi karşılaştırınız.
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4) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını farklı yöntemlerle tahmin ediniz. Verilen işlemi yaparak işlem sonucu ile tahmininizi karşılaştırınız. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
İşlem

Tahmin

İşlem Sonucu

Fark

Kullanılan Yöntem

826

-344

8519

-4325

6434

-5846

4557

-1603

2044

-1129

5) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonucunu sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. Verilen işlemi yaparak işlem sonucunuz ile tahmininizi karşılaştırınız.

816 - 124
Tahmin

İşlem
Sonucu

526 - 363
Fark

Tahmin

İşlem
Sonucu

Fark
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TOPLAMA VE ÇIKARMA PROBLEMLERİ

1) Zuhal, aklından bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayıya 4382 ekleyince iki sayının toplamı 9295 oluyor. Buna göre Zuhal’in aklındaki sayı kaçtır?

2) Necip amcam, fındık bahçesinden geçen sene 5365 kg fındık topladı. Bu sene aynı bah-

çeden 1170 kg daha az fındık topladığına göre Necip amcam iki yılda toplam kaç kg fındık
toplamıştır?

3) Gürkan Bey; mağazadan aldığı televizyon, ütü ve tost makinesi için toplam 4650 TL ödemiştir. Televizyon 3750 TL, ütü 540 TL olduğuna göre tost makinesi kaç TL’dir.

¨

4) Babam; Ali eniştemden 18 yaş, annem ise 19 yaş küçüktür. Ali eniştem 56 yaşında olduğuna
göre hepsinin yaşları toplamı kaçtır?

5) Bir çiftçi tarlalarının etrafını dikenli tel ile çevirmek istiyor. İlk tarlası için 2896 metre dikenli tel,

ikinci tarlası için birinci tarladan 485 metre fazla dikenli tel kullanmıştır. Üçüncü tarlaya ise ikinci
tarladan 263 metre az dikenli tel kullanmıştır. Çiftçi, toplam kaç metre tel kullanmıştır?
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6) Murat Bey; yeni girdiği işinden ilk ay 3405 TL, ikinci ay 3465 TL maaş aldı. Üçüncü ay aldığı

maaşla birlikte üç ayda aldığı toplam maaş 9985 TL’dir. Buna göre Murat Bey üçüncü ay kaç TL
maaş almıştır?

¨

7) Sabri Bey; ineklerinden ilk ay 865 litre süt, ikinci ay 945 litre süt ve üçüncü ay ilk iki ayda sağdı-

ğından 718 litre eksik süt sağmıştır. Buna göre Sabri Bey üç ayda toplam kaç litre süt sağmıştır?

8) Cumartesi günü Oğuz ve Mete birlikte 4500 m yürümüştür. Pazar günü Oğuz 5350 m, Mete
ise Oğuzdan 1200 m daha az yürüdüğüne göre Mete hafta sonunda toplam kaç m yürümüştür?

9) Bir köyde 5608 küçükbaş hayvan ve küçükbaşlardan 1259 eksik büyükbaş hayvan vardır.
Buna göre köydeki toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı kaçtır?

10) Sedat Bey’in maaşı 3584 TL’dir. Ömer Bey’in maaşı ise Sedat Bey’in maaşından 1392 TL
eksiktir. Buna göre Ömer Bey ve Sedat Bey’in maaşları toplamı kaç TL’dir?

¨
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İlçeler

İlçelerin Nüfusu

Kıbrıscık

1187

Seben

2396

Dörtdivan

2869

Göynük

4188

http://www.bolu.gov.tr, 2020

11) Yukarıdaki tabloda Bolu iline ait bazı ilçelerin kent nüfus verisi sunulmuştur. Bu bilgilerden
yararlanarak toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler kurunuz. Kurduğunuz problemleri aşağıdaki boşluklara yazınız ve çözünüz.
Problem:

Çözüm:

Problem:

Çözüm:

Problem:

Çözüm:
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