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ÇIKARMA PROBLEMLERİ -1-

1. Eren’in 8 elması vardı. 3

6. Bir ağaçta 9 kuş vardı. 4

tanesini yedi. Eren’in geriye kaç

tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş

elması kaldı?

kaldı?

2. 9 cevizim vardı. 4 tanesini

7. Annem pazardan aldığı 8

Beril’e verdim. Geriye kaç

portakalın 2 tanesini bana

verdi. Geriye kaç portakal

cevizim kaldı?

kaldı?

3. Anıl bakkaldan 7 yumurta aldı.
Gelirken yolda 2 tanesini kırdı.

8. Baran’ın 9 tane kitabı vardı. 3

Geriye kaç yumurta kaldı?

tanesini okudu. Geriye kaç
kitabı kalmıştır?

4. 9 tane cevizim vardı. 3 tanesini
9. Ezgi’nin ablası Ezgi’den 3 yaş

yedim geriye kaç cevizim

büyüktür. Ablası 10 yaşında

kaldı?

olduğuna göre Ezgi kaç
yaşındadır?

5. Ceren, bayramda sınıfı

süslemek için 8 balon aldı.

Ceren balonları şişirirken 3
tanesi patladı. Ceren sınıfa kaç

10.

tane balon asmıştır?

Celal’in 10 tane bilyesi

vardı. 4 tanesini kaybetti.
Celal’in kaç bilyesi kaldı?
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ÇIKARMA PROBLEMLERİ -26. Öğretmenimiz 15 kalemin bir

1. 10 tane cevizim vardı. 6

kısmını sınıfa dağıttı. Geriye 7

tanesini yedim. Geriye kaç

kalem kaldı. Öğretmenimiz

cevizim kaldı?

sınıfa kaç kalem vermiş?

2. Elif 12 yaşında, kardeşi Ezgi ise

7. 8 tane şekerin birazını yedim.

4 yaşındadır. Elif, Ezgiden kaç

Geriye 3 şekerim kaldı. Kaç

yaş büyüktür?

şeker yemişim?

8. Özkan, 16 fındığın bir kısmını
3. Bir ağaçta 13 tane kuş vardı. 8

Ezgi’ye verdi. Geriye 10 fındığı

tanesi uçtu. Ağaçta kaç tane

kaldığına göre Ezgi’ye kaç tane
fındık vermiştir?

kuş kaldı?

9. Dedem bahçeye 15 tane gül
fidanı dikti. Güllerin bir kısmı

4. Sınıfımızda 19 öğrenci vardır. 7

kurudu. Geriye 8 gül kaldığına

tanesi kız öğrenci olduğuna

göre kaç gül kurumuştur?

göre sınıfımızda kaç tane erkek
öğrenci vardır?

10.
5. 16 sayfalık kitabın 7 sayfasını
okudum. Geriye okunacak kaç
sayfa kaldı?
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Berna’nın 14 tane boya

kalemi vardı. 6 tanesi bitti.
Geriye kaç tane boya kalemi
kalmıştır?

