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Konu: Çarpma İşlemi İle İlgili Problemler 4
Aşağıdaki problemleri dikkatlice okuyalım ve cevaplayalım.
1) Ziya Bey’in oğlu 13 yaşındadır. Ziya Bey
oğlunun 3 katı yaşındadır. Ziya Bey ile
oğlunun yaşları toplamı kaçtır?

5) Ceren bir dakikada 108 kelime, Eda ise 114
kelime okumaktadır. 4 dakika sonunda ikisi
toplam kaç kelime okumuş olur?

2) Bir çiftlikteki ineklerden her gün 478 litre
süt elde ediliyor. Buna göre bu çiftlikte 4
haftada toplam kaç litre süt elde edilir?

6) Aylin, kilogramı 9 TL olan pirinçten 16 kg
aldı. Satıcıya 150 TL verdi. Geriye kaç TL
para üstü alır?

3) Bir musluk saatte 60 litre su akıtıyor. Buna
göre aynı miktarda su akıtan 7 musluk 10
saatte kaç litre su akıtır?

7) “32 897” sayısındaki onlar ve yüzler
basamaklarının basamak değerleri çarpımı
kaçtır?

4) Hasan, evden okula yürüyerek gidip
gelmektedir. Okula giderken 325 m yürüyen
Hasan, 1 haftada toplam kaç metre yol
yürümüştür?

8) Bir tanesinde 25 kilogram zeytin olan 19
teneke zeytinin 326 kilogramı satılıyor.
Satılmayan zeytin kaç kilogramdır?
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9) Saatte 16 sayfa kitap okuyan Ömer,
günde 3 saat kitap okuyor. Ömer, bir
haftada kaç sayfa kitap okur?

13) Bir silgiyi 70 kuruştan alıp 90 kuruşa
satan kırtasiyecinin 2 deste silgiden karı
kaç lira olur?

10) “80 x

14) 637 sayısının 8 katının 2356 eksiği kaç
eder?

X

= 800, 40 x

= 800” ise

çarpımı kaçtır?

11) Bir okulda 21 derslik vardır. Dersliklerin
12’sinde 25 öğrenci, kalanında 30 öğrenci
vardır. Buna göre bu okulun öğrenci mevcudu
kaçtır?

15) Yusuf, kumbarasına günde 8 TL para
atıyor. Yusuf, 5 hafta sonra biriktirdiği
paranın 137 TL’sini harcıyor. Yusuf’un
kumbarasında kaç TL’si kalmıştır?

12) Okulumuzun kütüphanesinde 15
kitaplık bulunmaktadır. Bu kitaplık 7 raftan
oluşmaktadır. Her rafta 16 kitap olduğuna
göre kütüphanede kaç kitap vardır?

16) Bir çiftlikte dün 112 yumurta üretilmiştir.
Bugün üretilen yumurtalar ise dün üretilen
yumurtaların 4 katıdır. Buna göre çiftlikte
dün ve bugün kaç yumurta üretilmiştir?
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