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TARTMA 2. SINIF MATEMATİK 

 

 1. Ben 47 kiloyum. Kardeşim benden 16 

kilo az, abim ise 9 kilo fazladır. 

Kardeşim ve abimin kilolarının toplamı 

kaçtır? 

2. Marketten 2 kilogramlık 3 paket un 

ve 3 kilogramlık 2 paket şeker aldım ve 

aldıklarımı poşete koydum. Poşetimin 

ağırlığı kaç kilogram olmuştur? 

3. 3 tane nar 1 kg’dır. 8 kg nar alırsam 

kaç tane nar almış olurum? 

4. Hilal kilogramı 9 TL olan erikten kaç 

kg alırsa 36 TL öder? 

 

5. Boş olarak 6 kg olan sandığa 36 kg 

soğan ve 39 kg patates konuyor. 

Sandığın ağırlığı kaç kg olmuştur? 

 

6. 5 tane portakal 1 kg geliyor. Aynı 

portakallardan 30 tane alırsam kaç kg 

gelir? 

  

7. Irmak ve Miraç’ın kütleleri toplamı 

73 kg’dır. Irmak 35 kg olduğuna göre 

Miraç kaç kg’dır? 

8. Köpeğim Pati doğduğunda 7 kg 

ağırlığındaydı. Her yıl ağırlığı 8 kg 

artmıştır. 5 yılın sonunda kaç kg 

ağırlığına ulaşmıştır?  

 

TARTMA PROBLEMLERİ 
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TARTMA 2. SINIF MATEMATİK 

 

9. Ayhan tek seferde ağırlığı 4 kg olan 

tuğlalardan 10 tane taşıyabiliyor. Ayhan 

kaç kg ağırlık taşıyabiliyor? 

 

10. Dursun Bey 80 kg’dır. Diyet yaparak 

her ay 3 kg zayıflamaktadır. 5 ayın 

sonunda Dursun Bey kaç kg olur? 

 

11. Bir çuvaldaki 75 kg unun önce 18 

kg’ı ile kurabiye, 23 kg’ı ile çörek kalanı 

ile de pasta yapılmıştır. Pasta için kaç 

kg un kullanılmıştır? 

 

12. Manav Yavuz Bey kasası 7 kg olan 

kirazlardan 3 kasa almıştır. Sonra 

kirazların 15 kg’ını satmıştır. Geriye kaç 

kg kiraz kalmıştır? 

 

13. Atilla yarım kilosu 10 TL olan çilek-

lerden 2 kg alırsa kaç TL ödeme yapar? 

 

15. Gülsüm Hanım her birinde 29 kg 

olan 2 kasa domates aldı. 35 kg’ı ile 

salça yaptı. Geriye kaç kg domates 

kaldı? 

 

14. Yasemin doğduğunda 4 kg’dır. Her 

yıl 3 kg aldığına göre 6 yılın sonunda kaç 

kg olur? 

 

16. Hasan, Hüseyin ve Osman’ın 

kütlelerinin toplamı 84 kg’dır. Hasan 36 

kg, Hüseyin 38 kg ise Osman kaç kg’dır?   

 


