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ONLUK – BİRLİK • BASAMAK DEĞERİDOĞAL SAYILAR •

1  

Yukarıda okunuşu verilen sayı 
kaçtır?

2  

Abaküste verilen sayı kaçtır?

3  8 birlik 3 onluktan oluşan sayı 
kaçtır?

4  87 sayısındaki 8 rakamının basa-
mak değeri kaçtır?

5  

Yukarıda taban bloklarıyla gös-
terilen sayı kaçtır?

6  

Yukarıda verilen sayıda kaç on-
luk vardır?

7  

Yukarıda basamak değerleri ve-
rilen sayı kaçtır?

Kırk beş

Onluk Birlik 64

Birler Basamağı : 4

Onlar Basamağı : 30ÖRNEKTİR
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DOĞAL SAYILAR • ONLUK – BİRLİK • BASAMAK DEĞERİ

1  (7 onluk + 5 birlik)
Yukarıda çözümlenmiş hâli veri-

len sayıyı yazınız.

2  

Yukarıda verilen sayıların birler 
basamağındaki sayılarının basamak 
değerleri toplamı kaçtır?

3  Ayşelerin apartman numarası 7 
birlik 6 onluktan oluşan sayıdır. 
Ayşelerin apartman numarası 
kaçtır?

4  Okunuşu seksen dört olan sa-
yının basamak değerleri toplamı 
kaçtır?

5  2  ve 7  rakamlarını birer 

kez kullanarak yazılabilecek;

a)  İki basamaklı en büyük doğal sayı 
kaçtır?

b)  İki basamaklı en küçük doğal sayı 
kaçtır?

6  Onlar basamağında 4, bir-
ler basamağında 5 olan sayının 
rakamları yer değiştiğinde yeni 
oluşan sayı kaç olur?

Elli altı Otuz sekiz

ÖRNEKTİR
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1  

Yukarıda çözümlenmiş hâli veri-
len sayı kaçtır?

2  Birler basamağı 2, onlar ba-
samağı 1 olan sayının 7 fazlası 
kaçtır?

3  36 sayısının onlukları, 87 sayısı-
nın onluklarından kaç onluk ek-
siktir?

4  52 43 65 55 74 89 25

Yukarıda verilen sayılardan kaç 
tanesi 5 onluktan oluşmaktadır?

5  58 sayısının rakamları yer de-
ğiştirdiğinde yeni oluşan sayının 
basamak değerleri toplamı kaç-
tır?

6  
Yukarıda verilen sayıların birler 

basamağındaki sayıların basamak de-
ğerleri toplamı kaçtır?

7  Onlar basamağı 3 olup birler 
basamağı 7’den küçük olan en 
büyük sayı kaçtır?

8  59 sayısından sonra gelen sayı-
nın onlar basamağındaki raka-
mın basamak değeri kaçtır?

10+10+10+10+1+1+1+1

22 35 45

ONLUK – BİRLİK • BASAMAK DEĞERİDOĞAL SAYILAR •

ÖRNEKTİR
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1  Rakamları birbirinden farklı iki 
basamaklı en büyük doğal sayı-
dan bir önce gelen sayı kaçtır?

2  5 onluk 6 birlikten oluşan sayı-
nın onlar basamağındaki raka-
mın basamak değeri kaçtır?

3  İki basamaklı en büyük doğal sayı 
ile bir basamaklı en büyük sayı-
nın birler basamağındaki rakam-
ların basamak değerleri toplamı 
kaçtır?

4  Birler basamağı 5 olan iki basa-
maklı en küçük sayının rakamları 
farkı kaçtır?

5  Elli yedi

Yetmiş sekiz

Yukarıda iki basamaklı iki sayının 
okunuşları verilmiştir. Buna göre;

+ ))  rakamların toplamı kaçtır?

6  Onlar basamağı 5 olan iki ba-
samaklı doğal sayının rakamları 
toplamı 11’dir. Bu sayı kaçtır?

7  Birler ve onlar basamağı aynı 
olan iki basamaklı en küçük sa-
yının basamak değerleri toplamı 
kaçtır?

8  35 sayısının onlar basamağındaki 
rakam 2 artırılıp, birler basama-
ğındaki rakam 3 azaltılırsa yeni 
oluşan sayının basamak değerle-
ri toplamı kaç olur?

DOĞAL SAYILAR • ONLUK – BİRLİK • BASAMAK DEĞERİ

ÖRNEKTİR
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DESTE – DÜZİNE

1  Burcu'nun 2 deste tokası vardı. 
4 tanesini kaybetti. Burcu'nun 
kaç tokası kaldı?

2  

Ali’nin 8 tane elması vardır. El-
malarının bir düzine olabilmesi için 
Ali'nin kaç tane elmaya daha ihtiyacı 
vardır?

3  3 desteye eşit olan doğal sayının 
birler ve onlar basamağındaki 
rakamların toplamı kaçtır?

4  Hakan’ın kalemlerinin sayısı 1 dü-
zineden 5 fazla ise Hakan’ın kaç 
kalemi vardır?

5  Sınıf kitaplığımızda 10 kitap var-
dı. Öğretmenimiz sınıfa 2 deste 
öykü kitabı getirdi. Sınıf kitaplığı-
mızda toplam kaç kitabımız oldu?

6  Leyla 1 desteden 5 fazla boncuk 
kullanarak kendisine kolye yaptı. 
Kolyenin ipi kopunca 5 boncuk 
kayboldu. Buna göre geriye kaç 
adet boncuk kaldı?

7  Alfabemizdeki ünlü seslerin sayı-
sı 1 düzineden kaç eksiktir?

8  

Yukarıdaki vazoda 18 çiçek bu-
lunmaktadır. Vazoya kaç tane daha 
çiçek eklenirse çiçeklerin sayısı 2 dü-
zine olur?

ÖRNEKTİR
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DESTE – DÜZİNE

1  Zehra’nın 2 düzine, Seda’nın ise 
10 şekeri vardır. Zehra ve Se-
da’nın şekerlerinin toplamı kaç-
tır?

2  Ayça’nın 3 deste balonu vardı. 
Balonları şişirirken 1 destesi pat-
ladı. Ayça’nın kaç balonu kaldı?

3  2 düzine papatya 1 deste papat-
yadan kaç fazladır?

4  Hasan Amca kümesinden dün 1 
düzine, bugün ise 1 deste yu-
murta topladı. Yumurtaları se-
pete dizerken 2 tanesi kırıldı. 
Geriye kaç tane sağlam yumur-
ta kaldı?

5  

Aylin gece gökyüzünü seyreder-
ken 22 tane yıldız saymıştır. Aylin’in 
saydığı yıldızlar kaç düzine, kaç des-
tedir?

6  Halil’in 1 düzine, Yağız’ın 2 deste 
misketi vardır. İkisi de misketleri-
ni Tarık’a hediye ettiler. Halil ve 
Yağız, Tarık’a kaç misket hediye 
etmiştir?

7  Yasemin’in geçen seneden ka-
lan 2 deste boya kalemi vardı. 
Bu sene de 8 boya kalemi aldı. 
Yasemin’in kaç tane boya kalemi 
oldu?

ÖRNEKTİR
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RİTMİK SAYMA

1  2’den başlayarak ileriye ikişer 
ritmik saydığımızda 8. saymada 
hangi sayıyı söyleriz?

2  100 90 80 60 40 2030 10
Yukarıda verilen onar ritmik 

sayma tablosunda boş bırakılan yer-
lerdeki sayılar kaçtır?

3  9’dan başlayıp ileriye doğru üçer 
ritmik sayma yapılırken söylenen 
dördüncü sayı ile ikinci sayının 
farkı kaçtır?

4  12’den başlayarak ileriye doğru 
dörder ritmik sayarken söyledi-
ğimiz beşinci sayının rakamları 
toplamı kaçtır?

5  12’den başlayıp 30’a kadar üçer 
ritmik sayma yaparken 21’i ka-
çıncı sırada söyleriz?

6  Öğretmenimiz 10’dan başlayarak 
beşer ritmik sayma yapmamızı 
söyledi. 6. sırada olan Tülay’ın 
söyleyeceği sayı kaçtır?

7  75’ten başlayıp geriye doğru be-
şer ritmik sayma yapılırken söy-
lenen 5. sayma sayısı kaçtır?

8  0’dan başlayıp ileriye doğru dör-
der ritmik sayma yaparken 2. sı-
rada söylenen sayıdan önce ve 
sonra gelen sayıların toplamı 
kaçtır?

ÖRNEKTİR
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SAYI ÖRÜNTÜLERİ

1  

Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre 
“?” yerine hangi sayı gelmelidir?

2  11 9 12 10 ...8 ...
Verilen örüntüye göre noktalı 

yerlere gelmesi gereken sayılar han-
gileridir?

3  9 - 13 - 17 - 22 - 25 - 29

Verilen örüntüde kuralı bozan 
sayı kaçtır?

4  19201617131410

Yukarıda verilen örüntünün ku-
ralını yazınız.

5  24 27 ... 36 3933– – – – –27 33 36 3924 .....

Yukarıda verilen sayı örüntüsün-
de noktalı yere gelecek sayının onlar 
basamağındaki rakamın basamak de-
ğeri kaçtır?

6  38 44 47 50.....35
Yukarıda verilen örüntüde boş 

bırakılan yere yazılacak olan sayının 
rakamları toplamı kaçtır?

7  41 38 35 29...– – – –

Örüntüsünde noktalı yere gelen 
sayının birler basamağındaki rakam 
kaçtır?

8  16 20 24 29 32 36– – – – –

Örüntünün kuralını bozan sa-
yının birler ve onlar basamağındaki 
rakamların toplamı kaçtır?

4 8 12

8 12 16

12 20?

ÖRNEKTİR
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DOĞAL SAYILAR • RİTMİK SAYMA – SAYI ÖRÜNTÜLERİ

1  28 – 26 – 24 – 22 – 20
Yukarıdaki sayı örüntüsünün ku-

ralını kullanarak iki basamaklı en bü-
yük sayıdan geriye doğru söylenen 
ikinci sayı kaçtır?

2  72’den başlayıp geriye ikişer say-
dığımızda dördüncü saymada 
söylenen sayının basamak de-
ğerleri toplamı kaçtır?

3  41 38 35 29...– – – –

Örüntüsünde noktalı yere gelen 
sayının onlar basamağındaki rakam 
kaçtır?

4  Birinci gün 17 sayfa okuyarak 
kitabına başlayan Arzu, diğer 
günler üçer sayfa kitap okumuş-
tur. Dördüncü günün sonunda 
Arzu kaç sayfa kitap okumuştur?

5  

Kemal cevizleri çuvala onar onar 
atıyor. Sekizinci atıştan sonra çuval-
da kaç adet ceviz olur?

6  

Yukarıda verilen örüntülerde A 
ile B’nin toplamı kaçtır?

7  27’den başlayarak geriye doğru 
üçer ritmik sayma yaparken 4. 
söylediğimiz sayının 10 fazlası 
kaçtır?

8  Funda’nın cüzdanında 12 lirası 
vardır. Funda 1 hafta boyunca 
her gün cüzdanına 3 lira ko-
yarsa Funda’nın bir haftanın so-
nunda kaç lirası olur?

35 - 25 - 15 - A
32 - 28 - 24 - B

ÖRNEKTİR
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DOĞAL SAYILAR • KARŞILAŞTIRMA – SIRALAMA

1  Martı Sokağı’nda 5 bakkal, 1 
manav, 1 berber dükkânı vardır. 
Rüya Sokağı’nda ise 1 kuaför, 2 
lokanta, 2 kuyumcu dükkânı var-
dır. Hangi sokaktaki dükkân sayısı 
fazladır?

2  6 onluk 5 birlikten oluşan do-
ğal sayı ile 3 onluk 9 birlikten 
oluşan doğal sayılardan hangisi 
daha büyüktür?

3      – –63 59 71
Yukarıdaki doğal sayıları küçük-

ten büyüğe doğru sıralayınız.

4  Okulumuzda ormanlık alana fi-
dan dikim etkinliğinde;
2/A sınıfı 65,
2/B sınıfı 89,
2/C sınıfı 73 fidan dikmiştir.
Fidan diken sınıfları en fazla di-

kenden en az dikene doğru sıralayı-
nız.

5  

Sude 31, Canan 25, Irmak 43 
kilogramdır. En ağır olandan en hafif 
olana doğru isimleri sıralayınız.

6  Bir meyve suyu kasasında 1 on-
luk 2 birlikten oluşan sayı kadar 
vişne suyu, diğer meyve suyu ka-
sasında 2 onluk 1 birlikten olu-
şan sayı kadar kayısı suyu vardır. 
Hangi kasadaki meyve suyu daha 
azdır?

7  25 ile 40 arasındaki iki basa-
maklı en büyük doğal sayı ile iki 
basamaklı en küçük doğal sayıla-
rı yazınız.

8  1 onluk 3 birlikten oluşan doğal 
sayıdan önce ve sonra gelen sa-
yıların toplamı kaçtır?

Sude Canan Irmak

ÖRNEKTİR
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DOĞAL SAYILAR • SIRA BİLDİREN SAYILAR

1  

Yukarıda koşu yarışına katılan 
çocuklar verilmiştir. Buna göre;

a)  Hasan Erdinç’i geçerse kaçıncı sı-
rada olur?

b)  Hakan Hasan’ı geçerse kaçıncı sı-
rada olur?

c)  Erol sondan kaçıncı sıradadır?

2  Kantinden tost almak isteyen 
Canan 16. sıradadır. 9 kişi tost 
aldığına göre, Canan’a kaç kişi 
sonra sıra gelir?

3  Su faturası ödeme kuyruğunda 
olan Emre baştan yedinci, sondan 
dokuzuncu sıradadır. Buna göre 
fatura kuyruğunda kaç kişi vardır?

4  Diş muayenesinde 4. sırada olan 
Ayşe Hanım’dan sonra 12 kişi 
daha muayene sırasında bekle-
mektedir. Buna göre Ayşe Ha-
nım sondan kaçıncı sıradadır?

5  Bülent Bey arabasını yıkatmak 
için gittiği oto yıkamacıda 3. sı-
rada, Arda Bey ise 17. sıradadır. 
Bülent Bey ile Arda Bey arasın-
da kaç kişi vardır?

6  Servis aracına binerken oluştu-
rulan sırada Eda 7. Tamer so-
nuncu sıradadır. Bu sırada top-
lam 15 öğrenci olduğuna göre 
Eda ve Tamer arasında kaç öğ-
renci vardır?

Hakan Erol Hasan Erdinç

ÖRNEKTİR
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DOĞAL SAYILAR • ONLUĞA YUVARLAMA

1  80’e yuvarlanabilen en büyük 
sayı kaçtır?

2  64 sayısının en yakın onluğa yu-
varlanmış hâli kaçtır?

3  0’dan başlayarak dörder ritmik 
sayma yapıldığında 5. sıradaki 
sayının en yakın olduğu onluk 
kaçtır?

4  

Yukarıda verilen toplama işle-
minde bulunan sonucun en yakın ol-
duğu onluk kaçtır?

5  3 birlik 4 onluktan oluşan sayının 
onluğa yuvarlanmış hâli kaçtır?

6  70 sayısına yuvarlanan iki basamaklı 
en büyük doğal sayının, basamak 
değerleri toplamı kaçtır?

7  60 sayısına yuvarlanan iki ba-
samaklı en küçük doğal sayının 
rakamları farkı kaçtır?

8  Kapı numaramız 5 ve 6 sayıla-
rından oluşan en küçük iki basa-
maklı doğal sayıdır. Kapı numa-
ramızın onluğa yuvarlanmış hâli 
kaçtır?

9  60

Yukarıdaki sayıya yuvarlanabilen 
sayıları yazınız.

8 + 11 = ?ÖRNEKTİR
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DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ •

1  

Soru işareti olan yere hangi sayı 
gelmelidir?

2  
+

Abaküsle gösterilen sayıların 
toplamı kaçtır?

3  

Yukarıda verilen işlemin sonucu-
nu rakamlarla yazınız.

4  

Yukarıda verilen işlemin sonucu-
nu yazınız.

5  

Yukarıda verilen işlemde “?” olan 
yere hangi sayı gelmelidir?

6  2 onluk 5 birlikten oluşan sayı 
ile 2 birlik 4 onluktan oluşan 
sayının toplamı kaçtır?

+ = ?

Yirmi bir Yirmi bir+ = ?

43
24+

+32 44

?

ELDESİZ TOPLAMA İŞLEMİ

ÖRNEKTİR
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ELDESİZ TOPLAMA İŞLEMİDOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ •

1  35 sayısının 24 fazlası kaçtır?

2  54 sayısına 13 sayısı eklenirse 
yeni oluşan sayı kaç olur?

3  Bir toplama işleminde birinci 
toplanan 48, ikinci toplanan 30 
ise toplam kaçtır?

4  

Bir manav sabah 4, öğlen 11, 
akşam 13 karpuz satmıştır. Manav 
bir günde toplam kaç karpuz sat-
mıştır?

5  35 sayısının onlar basamağındaki 
rakamın basamak değerinin 14 
fazlası kaçtır?

6  Begüm bir günde 42 sayfa, 
Damla ise 56 sayfa kitap oku-
yor. İkisi bir günde toplam kaç 
sayfa kitap okur?

7  Okulumuzda 32 öğretmen, 3 
idareci, 4 temizlik görevlisi ça-
lışıyor. Okulumuzda çalışan top-
lam kişi sayısı kaçtır?

8  25 sayısının onluğa yuvarlanmış 
hâli ile onluğa yuvarlanmamış 
hâlinin toplamı kaçtır?

ÖRNEKTİR
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ELDESİZ TOPLAMA İŞLEMİDOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ •

1  Sınıfımızdaki panolardan birinde 
23 diğerinde ise 15 resim asılıdır. 
Panolardaki toplam resim sayısı 
kaçtır?

2  Bir otobüste 10 yolcu vardır. 
Birinci durakta 25 yolcu, ikinci 
durakta 22 yolcu bindiğine göre, 
otobüste toplam kaç yolcu ol-
muştur?

3  Seradan 41 gül, 26 karanfil, 30 
menekşe alınmıştır. Seradan top-
lam kaç çiçek alınmıştır?

4  22’den önce gelen sayı ile 55’ten 
sonra gelen sayının toplamı kaç-
tır?

5  Ezgi’nin 23, Zehra’nın 14, Bu-
ket’in ise 12 tokası vardır. Üçü-
nün toplam kaç tokası vardır?

6  Ahmet’in kumbarasında 33 lira-
sı vardı. Annesi 20 lira, babası 
da 25 lira kumbaraya attı. Buna 
göre Ahmet’in kumbarasında 
toplam kaç lirası oldu?

7  Bir toplama işleminde birinci 
toplanan 21, ikinci toplanan ise 
birinci toplanandan 6 fazladır. 
Buna göre toplam kaçtır?

8  2/A sınıfında 11 erkek, erkek öğ-
rencilerden 7 fazla da kız öğ-
renci vardır. 2/A sınıfının mev-
cudu kaçtır?

ÖRNEKTİR
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1  

Yukarıda verilen işlemin sonucu 
kaçtır?

2  Bir toplama işleminde toplanan-
lardan biri 47 diğeri 25 ise top-
lam kaçtır?

3  48 sayısından bir önce ve bir 
sonra gelen sayıların toplamı 
kaçtır?

4  64 sayısına 9 birlik 2 onluktan 
oluşan sayı eklenirse yeni sayı 
kaç olur?

5  

Yukarıda verilen sayıların topla-
mı kaçtır?

6  Aylin’in matematik dersinde çöz-
düğü problemlerin 28 tanesi 
doğru, 6 tanesi yanlıştır. Aylin 
toplam kaç tane problem çöz-
müştür?

7  Okulumuzun bahçesine 54 tane 
fidan diktik. 39 tane daha di-
kersek toplam kaç fidan dikmiş 
oluruz?

8  6 onluk 4 birlikten oluşan sayı-
nın 28 fazlası kaçtır?

5 onluk + 9 birlik
3 onluk + 4 birlik+

35 27

ELDELİ TOPLAMA İŞLEMİDOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ •
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1  Matematik defterimin 48 sayfa-
sını kullandım. Kullanmadığım 32 
sayfa kaldığına göre matematik 
defterim toplam kaç sayfadır?

2  35 eksiği 46 olan sayı kaçtır?

3  Bir otobüste 28 yolcu vardı. İkin-
ci durakta 15, üçüncü durakta 
ise 9 kişi bindi. Üçüncü durak 
sonunda otobüsteki yolcu sayısı 
kaç olmuştur?

4  

Yukarıda verilen işlemin sonucu 
kaçtır?

5  Annem 15 yıl önce evlendiğin-
de 25 yaşındaymış. Annem şimdi 
kaç yaşındadır?

6  

Bir miktar şeker 3 kişi arasında 
paylaştırılıyor. Sinem 10 şeker, Vol-
kan 15 şeker, Sermin ise Volkan’dan 
3 şeker fazla alıyor. Paylaşılan şeker 
toplam kaç tanedir?

7  Onlar basamağı 4 olan iki ba-
samaklı en büyük doğal sayının 
36 fazlası kaçtır?

8  Bir kasapta birinci gün 38 kilog-
ram et, ikinci gün birinci günden 
14 kilogram fazla et satılmıştır. 
İki günde toplam kaç kilogram et 
satılmıştır?

27 + 58 =

ELDELİ TOPLAMA İŞLEMİDOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ •
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1  27 ile 30 arasındaki doğal sayı-
ların toplamı kaçtır?

2  

Bir çiftlikte 25 inek, ineklerden 
16 fazla koyun vardır. Çiftlikteki 
hayvanların toplam sayısı kaçtır?

3  Okul kütüphanesine Metin 24, 
Mert 28, Candan 39 kitap ge-
tirmiştir. Kütüphaneye getirilen 
toplam kitap sayısı kaçtır?

4  34 sayısının 18 fazlasına 16 ek-
lenirse sonuç kaç olur?

5  2/F sınıfında 14 kız öğrenci, 
kızlardan 8 fazla erkek öğren-
ci vardır. 2/F sınıfının mevcudu 
kaçtır?

6  40’a yuvarlanan en büyük sayı-
nın 8 fazlası kaçtır?

7  Emel 16, Can 10 yaşındadır. İki-
sinin 2 yıl sonraki yaşları toplamı 
kaçtır?

8  

Bir otobüste 18 çocuk, çocukla-
rın sayısından 7 fazla yetişkin yolcu 
vardır. Otobüste toplam kaç yolcu 
vardır?

ELDELİ TOPLAMA İŞLEMİDOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ •
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1  

Bir balıkçı balık tutmaya başladığı 
ilk hafta 38 kilogram balık tutmuş-
tur. Sonraki hafta ilk haftadan 12 
kilogram daha fazla balık tuttuğuna 
göre iki haftada toplam kaç kilogram 
balık tutmuştur?

2  40 ile 50 arasındaki en büyük 
ve en küçük sayının toplamı kaç-
tır?

3  Babam benden 28 yaş büyüktür. 
Ben 14 yaşında olduğuma göre 
ikimizin yaşları toplamı kaçtır?

4  Simge defter almak için kırta-
siyeye gitmiştir. Tanesi 16 lira 
olan defterlerden üç tane al-
mıştır. Simge defterlere kaç lira 
ödemiştir?

5  Sevinç Apartmanı’nda 30 erkek, 
erkeklerden 5 fazla kadın, 18 
tane de çocuk yaşamaktadır. Se-
vinç Apartmanı’nda toplam kaç 
kişi yaşamaktadır?

6  Selda 18 yaşındadır. Ablası Sel-
da’dan 7 yaş büyüktür. İkisinin 
yaşları toplamı kaçtır?

7  Bir torbadaki boncukların 28 ta-
nesi döküldü. Torbada 46 bon-
cuk kaldığına göre dökülmeden 
önce torbada kaç boncuk vardı?

ELDELİ TOPLAMA İŞLEMİDOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ •
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1  Bir otoparkta 33 siyah araba, 
siyah arabalardan 17 fazla be-
yaz araba vardır. Otoparktaki 
siyah ve beyaz arabaların top-
lam sayısı kaçtır?

2  Gülçinlerin bahçesinde 2 düzi-
ne çiçek vardı. Dedesi bahçeye 
18 çiçek daha ekti. Gülçinlerin 
bahçesinde toplam kaç çiçek ol-
muştur?

3  

Mine dün 36 sayfa kitap oku-
muştur. Bugün dünden 5 sayfa fazla 
kitap okuduğuna göre, Mine iki günde 
toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

4  

Kırmızı legolarımın sayısı 24’tür. 
Mavi legolarımın sayısı kırmızı lego-
larımın sayısından 6 fazladır. Mavi 
ve kırmızı legolarımın toplam sayısı 
kaçtır?

5  Bahçemizde 25 portakal, porta-
kal ağaçlarından 6 fazla man-
dalina ağacı vardır. Bahçemizde 
toplam kaç meyve ağacı vardır?

6  Aklımdan tuttuğum sayının 24 
eksiği 47’dir. Aklımdan tuttuğum 
sayı kaçtır?

ELDELİ TOPLAMA İŞLEMİDOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ •
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