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ÇIKARMA İŞLEMİNDE SONUCU TAHMİN ETME 

PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ 

 Aşağıdaki problemleri, sayları en yakın onluğa yuvarlayıp yaklaşık 

sonucu bulma yöntemi ile çözünüz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Cumartesi günü 321 sayfa, pazar 

günü 168 sayfa kitap okudum. 

Cumartesi günü okuduğum sayfa sayısı 

Pazar günü okuduğum sayfa sayısından 

tahmini ne kadar fazladır? 

Tahmini çözüm: 

320 – 170 = 150 fazladır 

2.Ahsen, bugün çalıştığı tavuk 

çiftliğinden 685 adet yumurta toplamış 

ve pazara satmak için gitmiştir. Yolda 

107 tanesini kırılmıştır. Ahsen yaklaşık 

olarak kaç yumurta satmıştır? 

Tahmini çözüm: 

690 – 110 = 580 yumurta satmıştır. 

3.Bizim okulda toplam 348 kız öğrenci 

vardır. Okul mevcudu 864 olduğuna 

göre, okulda yaklaşık kaç erkek öğrenci 

vardır? 

Tahmini çözüm: 

860 – 350 = 510 erkek öğrenci vardır. 

4.Bir fırın sabahtan 432 ekmek 

pişirmiştir. Öğleye kadar 317 tanesini 

sattığına göre geriye tahmini kaç 

ekmek kalmıştır. 

Tahmini çözüm: 

430 – 320 = 110 ekmek kalmıştır. 

5.609 sayısının 411 eksiği yaklaşık 

olarak kaçtır? 

Tahmini çözüm: 

610 – 410 = 200’dir. 

6.557 sayısından 204 sayısını 

çıkardığımızda tahmini kaç buluruz? 

Tahmini çözüm: 

560 – 200 = 360 buluruz. 
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7.649 sayfalık kitabımın 488 sayfasını 

okudum. Geriye yaklaşık kitabımdan 

okumadığım kaç sayfam kaldı? 

Tahmini çözüm: 

 

650 – 490 = 160 sayfam kaldı. 

8.Bir tiyatro salonunun 706 koltuğu 

vardır. Bugün ki gösteriyi izlemek için 

533 seyirci gelmiştir. Salonda yaklaşık 

boş koltuk sayısı kaçtır? 

Tahmini çözüm: 

710 – 530 = 180’dir. 

9.Nermin teyze bir otelin mutfağında 

aşçı olarak çalışmaktadır. O gün çuvalın 

içinde bulunan 415 soğanın 367 

tanesini soymuştur. Çuvalda yaklaşık 

soyulmayan kaç soğan kalmıştır? 

Tahmini çözüm: 

420 – 370 = 50 soğan kalmıştır. 

10.Bayram harçlıklarımı saydığımda 

587 TL topladığımı buldum. Harçlığımın 

132 TL ile boya kalem seti aldım. 

Geriye tahmini kaç TL param kalır? 

Tahmini çözüm: 

560 – 130 = 430 TL param kaldı. 

11.Şerife 705 sayfa kitap, Hanife ise 

697 sayfa kitap okumuştur. Şerife 

Hanife’den kaç sayfa daha fazla kitap 

okuduğunu tahmini olarak bulunuz. 

Tahmini çözüm: 

710 – 700 = 10 buluruz. 

12.Kutudaki 314 cevizin 102 tanesini 

kırıp incirli tatlı yaptım. Geriye 

kırılmadan kalan cevizlerin yaklaşık 

olarak sayısı kaçtır? 

Tahmini çözüm: 

310 – 100 = 210 ‘dur. 


