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M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.

1. ünite

Doğal sayılarda toplama işlemi

Alıştırma Sayfası

1) 2)

3)

4)

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
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Bir dönercinin üç günlük kârı aşağıdaki gibidir.

Cuma 2879 TL

Cumartesi 4586 TL

Pazar 6473 TL

İstanbul – Adana 936 km

İstanbul- Mardin 1449 km

Adana- Mardin 552 km

Buna göre bu dönercinin üç günlük toplam kârı 
kaç liradır?

Tur İstanbul’dan yola çıkarak, Adana’ya ve oradan 
Mardin’e gitmektedir. Mardin’den sonra direkt İs-
tanbul’a dönmektedir.
Buna göre bu kişi bu turda toplam kaç kilometre 
yol gitmiştir?

İstanbul’dan Güneydoğu kültür turuna katılan bir 
kişinin otobüs ile alacağı yol aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

Bir ortaokul öğrencileri kardeş okul için kitap top-
lama kampanyası düzenlemiştir.
5. sınıf öğrencileri toplam 1328 kitap toplamış, 6. 
Sınıflar 5. sınıflardan 284 kitap daha fazla, 7. Sınıf-
lar ise 6. sııflardan 192 kitap daha fazla toplamış, 
8. sınıflar ise 1254 kitap toplamıştır.
Buna göre bu kampanyada toplam kaç kitap top-
lanmıştır?
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M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.

1. ünite

Doğal sayılarda çıkarma işlemi

Alıştırma Sayfası

1) 2)

3)

4)

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.

68 96
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507412
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Yıllar Turist Sayısı

2020 35686

2021 37891

Yıllar Araç sayısı

2020 43756

2021 48239

Aşağıdaki tabloda Muğla ilini ziyaret eden turist 
sayıları verilmiştir.

Aşağıdaki tabloda bir ile ait trafiğe kayıtlı araç sa-
yıları verilmiştir.

Buna göre 2021 yılında Muğla ilini ziyaret eden 
turist sayısı bir önceki yıla göre kaç kişi daha faz-
ladır?

Buna göre 2021 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı  
bir önceki yıla göre kaç adet daha fazladır?

Yukarıdadaki tabloda Türkiye’nin Çin’e, Ameri-
ka’ya ve Avusturalya’ya olan uzaklıkları verilmiş-
tir?
Buna göre;
a) Amerika, Çin’e göre Türkiye’den kaç kilomet-
re daha uzaktadır?

b) Avusturalya, Amerika’ya göre Türkiye’den kaç 
kilometre daha uzaktadır?

Ülkeler Aralarındaki mesafeler

Türkiye-Çin 5946 km

Türkiye- Amerika 10175 km

Tükiye-Avusturalya 12434 km
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M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.

1. ünite

Doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi

Alıştırma Sayfası

1) 2)

2)

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen top-
lananı bulunuz.

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde eksileni bulunuz.

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde çıkanı bulunuz.
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1. ünite

Doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi

Alıştırma Sayfası

3) 5)

4)

Aşağıdaki problemleri çözünüz. Aşağıdaki problemleri çözünüz.

Aşağıdaki problemleri çözünüz.

a) Bir arıcının Ege Bölgesi’nde bir miktar, Akdeniz 
Bölgesi’nde 13765 adet arısı  bulunmaktadır. 
Toplam 25075 arısı olduğuna göre Ege Bölgesi’n-
de kaç tane arısı bulunur. 

b) Covid 19 salgınında aşının bulunmasından son-
ra ilk olarak acil ihtiyacı olan 98 702 kişiye aşı ya-
pılmıştır. 
İkinci aşılama ile toplam acil ihtiyacı olan 192742 
kişiye aşı uygulandığına göre ikinci aşılamada 
toplam kaç kişi aşılanmıştır?

c) Bir kırtasiyede pazartesi günü  12348 kağıt fo-
tokopi çekilmiş, salı günü ise pazartesi gününden 
1742 kağıt daha fazla fotokopi çekilmiştir. 
Buna göre bu kırtasiyede iki günde toplam kaç 
kağıda fotokopi çekilmiştir?

a) Bir tırın kasasında 3872 tane koli bulunmakta-
dır. Tır ilk varış noktasında bir miktar koliyi indirdi-
ğinde geriye 1250 tane koli kalmıştır.
Buna göre bu tır ilk durakta kaç tane koli indir-
miştir?

b)

Bir asansör en fazla 150 kilogram yük taşıyabil-
mektedir. 
Buna göre yukarıdaki tabloda ağırlıkları verilen 
kişilerden üç kişi birlikte asansöre bindiklerine 
göre bu üç kişi kim olabilir?

c) Bir kavanozun ağırlığı 320 gramdır. Bu kavano-
zun yarısı dolu iken ağırlığı 564 gram gelmektedir.
Kavanozun tamamı dolu iken kavanozun ağırlığı 
kaç gram gelir?

d) İzleyici sayısı 35000 kapasiteli bir stadyumda 
bir futbol maçı için ilk gün 13275 bilet satılmış, 
ikinci gün ilk günden 7250 bilet daha fazla bilet 
satılmıştır.
Üç günde tüm biletler satıldığına göre son gün 
kaç bilet satılmıştır?

a) 928 eksiği 7023 olan sayı kaçtır?

b) Bir çiftlikte civcivlerin sayısı tavukların sayısın-
dan 82 eksiktir. 
Bu çiftlikte 324 civciv olduğuna göre kaç tavuk 
vardır?

c) 3400 gramlık bir reçel kavanozundan bir mik-
tar reçel kullanılmıştır. 
Geriye 1234 gr reçel kaldığına göre kaç gram 
reçel kullanılmıştır?

Ayşe 44 kg
Aslı 47 kg

Ahmet 52 kg
Salih 53 kg
Sıla 48 kg

Pınar 54 kg


