İNTERAKTİF EĞİTİM

Çıkarma İşlemi Problemleri -51. Ben 10 yaşımdayken kardeşim 3 yaşında idi. Ben 20 yaşıma
6. Annem 43 yaşındadır. Teyzem ise annemden 9 yaş küçüktür.
geldiğimde kardeşim kaç yaşında olur?
Annem ile teyzemin 5 yıl önce yaşları toplamı kaçtır?

2. Orman haftasında okul bahçesine 276 çam, 86 akasya
fidanı diktik. Diktiğimiz fidanların 109 tanesi kurudu. Okul
bahçesinde kaç tane fidan kaldı?

7. 639 doğal sayısındaki yüzler ve birler basamağındaki
rakamlar yer değiştirildiğinde iki sayı arasındaki fark kaç olur?

3. Bu yıl eve aldığımız 950 kg kömürün 196 kg iki ayda
yaktık. Geriye kalanın 378 kg’nı da dört ayda yaktık. Geriye
kaç kg kömür kalmıştır?

8. Üç basamaklı en büyük çift sayı ile 359 arasındaki fark
kaçtır?

4. Bir uçakta 267 yolcu vardı. Bu yolcuların 129 tanesi bayan,
49 tanesi ise çocuk yolcu olduğuna göre uçakta kaç tane
erkek yolcu vardır?

9. Okulumuzda tiyatro için 255 kız, 160 erkek öğrenci bilet
aldı. Bilet alan 29 öğrenci tiyatroya gelemedi. Tiyatroya giden
öğrenci sayısı kaçtır?

5. Annem 900 TL paranın 175 TL ile masa, 28 TL ile
sandalye, 225 TL ile soba satın aldı. Annemin geriye kaç TL’si
kaldı?

10. 801 doğal sayısının 279 eksiği kaçtır?
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11. Ordu ile Samsun arası 162 km’dir. Bir otomobil bu yolun
85 km’sini gittiğine göre geriye kaç km yol kalmıştır?

16. 345’in 468 fazlasının 657 eksiği kaçtır?

17. 265’in 546 fazlasının 428 eksiği kaçtır?
12. 319 fazlası 522 olan sayının 89 eksiği kaçtır?

18. Bir manav 378 kg patatesin önce 127kg’ını, sonra da
135 kg’ını sattı. Geriye kaç kg patates kaldı?
13. Hangi sayıya 419 katarsam 703 olur?
14. 321 doğal sayısının onlar basamağını 5 artırıp yüzler
basamağını 2 azaltırsam hangi sayıyı elde ederim?
19. Ceren’in 256, Eren’in ise 384 tane fındığı vardı. İki kardeş
fındıklarını birleştirip 198 tanesini yediler. Geriye kaç tane
fındık kalmıştır?
15. Ömer, Dursun’dan 7 yaş küçük, Dursun, Umut’tan 4 yaş
küçük. Umut 26 yaşında olduğuna göre üçünün yaşları toplamı
kaçtır?

20. 812’nin 568 eksiği ile 756’nın 198 eksiğinin farkı kaçtır?
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