
Beş basamaklı en küçük sayı ile rakamları farklı 
dört basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır?

Kerem ‘in bilyelerinin sayısı Ayça’nın bilyelerinin 
sayısından 2890 fazladır.Ayça’nın bilye sayısı 
5287 olduğuna göre,ikisinin bilyelerinin toplamı 
kaçtır?

Elif Hanım, market alışverişinde 398tl bakliyat-
gillere, 157 tl meyve ve sebzelere, 630 tl de süt 
ürünlerine para harcadığunda geriye 5387 tl si 
kaldığını  görüyor.Buna göre Elif Hanımın 
başlangıçtaki parası kaç tl dir?

“396 783 932” doğal sayısının binler basa-
mağındaki sayının basamak değeri ile basamak 
değeri en büyük olan rakamın toplamı kaçtır?

“6,5,3,1,0 ”  rakamları birer kez kullanılarak 
oluşturulan beş basamaklı en küçük doğal sayı 
ile rakamları farklı olan dört basamaklı en büyük 
sayının toplamı kaçtır?

“5 476 784 + 149 534 + 90 118 ”
Yukarıda verilen toplama işleminin sonucunu 
bulunuz.

Arda 15 yaşındadır. Emre ,Arda ‘dan 12 yaş 
büyük, Sevda ’dan 5 yaş küçüktür.Buna göre bu 
üç kişini yaşları toplamı kaçtır?

96 234 134 doğal sayısının milyonlar 
bölüğündeki sayının, birler bölüğündeki  rakam-
ların toplamına bölümünün sonucu kaçtır?

“ 394 765 254” doğal sayısında basamak değeri 
en büyük rakam ile sayı değeri en küçük rakamın 
toplamını bulunuz.

Binler Bölüğü: 59
Milyonlar Bölüğü: 148
Birler Bölüğü:3
Yukarıda bir doğal sayının bölüklerindeki sayılar 
verilmiştir.Buna göre bu doğal sayıyı bulunuz.
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Bir toplama işleminde iki sayının toplamı 5000 
dir.Sayılardan biri 101 arttırılıp diğeri de 345 
arttırıldığında “yeni toplam ” kaç olur?

Tarık, 4800 Tl ye cep telefonu satın almıştır.Tele-
fonun parasının 1600 Tl sini peşin ödeyip geriye 
kalanını 4 eşit taksitle ödeyecektir.Buna göre bir 
taksidin tutarını bulunuz.

Ece ile Kerem in yaşları toplamı 60 dır. Ece’nin 
yaşı Kerem ‘in yaşının 4 katı olduğuna göre 
Kerem kaç yaşındadır?

Kalanlı bir bölme işleminde bölen 35, bölüm 27 
olduğuna göre bölünen sayı en fazla kaç olabilir?

Bir esnaf kilosu 450 kuruştan aldığı biberleri 
kilosu 780 kuruştan satmaktadır.Bu esnaf 400 kg. 
biber alıp sattığına göre bu esnafın toplam kaç Tl 
kar ettiğini bulunuz.

Bir tiyatro salonunda 35 sıra, her sırada 24 
koltuk bulunmaktadır.Bir kişilik tiyatro bileti 14 
TL  olduğuna göre , tiyatronun tamamı dolduğun-
da toplam kaç TL lik gelir elde edilir?

Bir çiftlikte 35 koyun, 22 inek, 45 tavuk ve 16 
horoz vardır. Buna göre, bu çiftlikteki hayvan-
ların toplam ayak sayısı kaçtır?

En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 500 olan en 
büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının 
farkını bulunuz.

Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın 
toplamı 4000 dir.Buna göre, eksilen sayı kaçtır?

Beş basamaklı en küçük tek doğal sayının, 
rakamları farklı altı basamaklı çift doğal sayıdan 
ne kadar eksik olduğunu bulunuz.
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