Çarpma Problemleri
Aşağıdaki problemleri çözünüz.
Ahmet eve 4 ekmek alıyor. 5 günde
kaç ekmek almış olur?

Ömer bahçedeki 3 ağaçtan 5er tane
elma topladığına göre, kaç elma toplamıştır?

Alilerin apartmanının her katında 5
kişi oturmaktadır. Apartman 6 katlı
olduğuna göre. Apartmanda kaç kişi
vardır?

Manavda 5 kavun kasası vardır. Her
kasada da 7şer kavun olduğuna göre
toplam kaç kavun vardır?

Mehmet bugün 4 şapka satmıştır. Her
şapkayı da 8 liraya sattığına göre kaç
lirası vardır?

Günde 3 ekmek yiyen bir aile bir
haftada kaç ekmek yer?

Salih’in 7 sarı bilyesi, sarı bilyenin de
4 katı mavi bilyesi vardır. Salih’in kaç
tane mavi bilyesi vardır?

8 sayısının 4 katı kaç eder?

Günde kümesten 5 yumurta alan Jale
6 günde kaç yumurta almış olur?

Semiha’nın 7 tane kedisi vardır.
Kedilerin ayak sayılarını bulunuz.

Melis günde 6 sayfa hikaye okuyor. 8
günde kaç sayfa okumuş olur?

Akif 6 yaşındadır. Annesi Akif’ten 6
kat daha büyükse annesi kaç
yaşındadır?
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Çarpma Problemleri
Aşağıdaki problemleri çözünüz.
Zafer’in babası günde 5 saat çalışırsa
6 günde kaç saat çalışmış olur?

Arda her maçta 3 gol atmaktadır.
Arda 7 maçta kaç gol atmış olur?

Kilosunu 4 liradan aldığım 8 kilo
elmaya kaç lira öderim?

Elif 6 kalemliğe 4er kalem koyduğuna
göre Elif’in kaç kalemi vardır?

Sınıfımızda 9 sıra vardır. Her sırada 2
kişi oturduğuna göre sınıf mevcudumuz kaçtır?

Beyza’nın oyuncak dolabı 3 raflıdır.
Her rafta 4 bebek olduğuna göre.
Beyza’nın kaç bebeği vardır?

Bir çiftlikte 3 inek ile 4 tavuk vardır.
Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları
toplamı kaç eder?

Tanesi 5 liradan 4 defter alırsam
kırtasiyeye kaç lira vermem gerek?

Bir çiftlikte 6 inek ile 5 koyun vardır.
Buna göre bu çiftlikteki hayvanların
ayak sayıları toplamı kaç eder?

Burcu’nun el ve ayaklarında 5er
parmağı varsa Burcu’nun toplam
parmak sayısını bulunuz?

Annem 6 elmayı 4er dilime ayırıyor.
Toplam kaç dilim elma oluşur?

Sare’nin evinde 3 kedi 7 kuş vardır.
Sare’nin hayvanlarının ayak sayıları
toplamı kaç eder?
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Çarpma Problemleri
Aşağıdaki problemleri çözünüz.
6 sayısının 3 katının 15 fazlası kaç
eder?

8 sayısının 4 katının 12 eksiği kaç
eder?

Burcu her gün 7 saat okulda
kalıyorsa 5 günde toplam kaç saat
okulda kalmış olur?

Baloncu aşağıdaki balonların 4 katı
kadar balon satmışsa kaç balon
satmıştır?

Yukarıdaki muzların 4 katının 8
fazlası kaç muz eder?

Elmaların 3 katı ile kirazların 4
katının toplamı kaç meyve eder?

İlknur misafirlerine meyve tabağı
hazırlamak istiyor. Yukarıdaki
elmaların 4 katı, muzların 5 katı ve
kirazların 3 katı aldığına göre toplam
kaç meyve almıştır?

Semiha’nın yukarıdaki kadar kirazı
vardır. Kirazların iki katı kadarda
elması varsa. Semiha’nın toplam kaç
meyvesi vardır?

9 sayısının 4 katının 12 fazlası kaç
eder?

6 sayısının 5 katının 10 eksiği kaç
eder?
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Çarpma Problemleri
Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
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Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
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