
                   4. SINIF TOPLAMA PROBLEMLERİ 
 

1- Merve’nin 265 tane tokası vardır. 

125 tanede babası aldı. Toplam kaç 

tokası oldu? 
 

 

2- Çiftçi Osman’ın 390 koyunu vardı. 

Koyunlarının hepsi birer tane yavru 

doğurdu. Osman’ ın kaç koyunu oldu? 

 

 

3- Mehmet 38 yaşındadır. Babası 

Mehmet’ten 26 yaş büyüktür. İkisinin 

yaşları toplamı kaçtır ? 
 

 

4- Dört arkadaşın birer düzine 

kalemleri, birer destede silgileri vardır. 

Kalemleri ve silgileri toplamı kaçtır? 

 

5- Cemre’nin bir aylık kazancı 855 

tl’dir. Özge, ayda Cemre’den  145 tl 

daha fazla kazanmaktadır. İkisinin bir 

aylık toplam kazancı kaç tl’dir? 

 

6- Kütüphanede 698 şiir, şiir 

kitaplarından 744 fazlada hikaye kitabı 

vardır. Kütüphanede toplam kaç kitap 

vardır? 

 

7- Bir toplama işleminde birinci 

toplanan 2905, ikinci toplanan 3126 ise 

toplam kaçtır? 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

8-Bir kuruyemişçi, 1340 gram fındık, 

760 gram ceviz ve 230 gram kajuyu 

karıştırıyor. Karışım toplam kaç gram 

olur? 



                   4. SINIF TOPLAMA PROBLEMLERİ 
 

9- Mustafa hikaye kitabını, birinci gün 

784, ikinci gün 836 sayfa okuyarak 

bitirmiştir. Ünal’ın kitabı kaç sayfadır? 

 

10- Bir müzeyi ilk gün 2174 kişi, ikinci 

gün birinci günden 58 kişi fazla 

gezmiştir. Müzeyi toplam kaç kişi 

gezmiştir? 

 

11- Mevlüt bey bu ay 550 tl doğalgaz, 

245 tl su, sudan 153 tl fazlada  elektrik 

faturası ödemiştir. Faturalara toplam 

kaç tl ödemiştir ? 

 

12- Fatih, bir koşu pistinin önce 1376 

metresini koşmuş yorulup dinlenmiştir. 

Daha sonra ise, önceden koştuğu 

uzunluktan 1023 metre daha fazla 

koşarak pisti tamamlamıştır. Pistin 

uzunluğu kaç metredir  ? 

 

13- Bir satranç turnuvasında üç maç 

yapılmıştır. Birinci maç 148 dakika, ikinci 

maç 166 dakika, üçüncü maç ise 178 

dakika sürmüştür. Her biri 25’er dakika 

süren iki mola verilmiştir. Turnuva kaç 

dakika sürmüştür ? 

 

14- Dört basamaklı en küçük sayıya, üç 

basamaklı en büyük ve en küçük sayıları 

eklersek sonuç kaç olur ? 

 

15- Ayşe 45, annesi 62 ve babası 67 

yaşındadır. 6 yıl sonra yaşları toplamı 

kaç olur? 

 

 

          

          

          

          

          

          

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

16- Lokantada birinci gün 1305, ikinci 

gün birinci günden 950 fazla, üçüncü 

günde ikinci günden 1000 fazla kişi 

yemek yemiştir. Üç günde toplam kaç 

kişi yemek yemiştir ? 


