Çarpma Problemleri -21. 49 düzine kalem 49 deste
kalemden kaç fazladır?

2. Çiftlikte 79 tane keçir ve 98
tane hindi vardır. Bu hayvanların
ayakları toplamı kaçtır?

3. 900 sayısının 684 eksiğinin 6
katı olan sayı kaçtır?

4. 76 kalemin 8 katının 408
eksiği olan sayı kaçtır?

5. 87 sayısının 6 katının 4 katı
olan sayı kaçtır?

6. Okulumuzda 5 kat, her katta
16 pencere, her pencerede 8
cam vardır. Hepsini silen hizmetli
kaç cam silmiş olur?

7. Sınıfımızdaki 26 öğrencinin her
biri 3 paket elişi kâğıdı getirdi.
Her pakette 12 renk kâğıt
olduğuna göre sınıfta kaç elişi
kâğıdı oldu?

8. Benim 45 liram var.
Kardeşimim parası benim
paralarımın 3 katından 34 lira
eksiktir. 235 liralık bisiklet almak
için kaç liraya daha ihtiyacımız
vardır?

9. Bir çorap fabrikasında
dakikada 3 çorap ören makine
günde 8 saat çalıştığına göre bir
ayda kaç çorap örer? (1 ay 30
gün.

10. Bir karton 2 liradan
satılıyor. Bir kırtasiyeci her birinde
30 karton bulunan kolilerden 6
tane satarsak kaç lira elde
eder?

11. Tanesi 3 liradan 5 tane
eldiven, tanesi 2 liradan 4 tane
çorap aldım. Kasaya 50 lira
verdim. Kaç lira para üstü
alırım?

12. Günde 4 ekmek alan aile 5
haftada kaç ekmek alır?

13. Bir bahçede 12 erik ağacı,
eriklerin 3 katı kadar elma
ağacı, elmalardan 15 eksik ceviz
ağacı vardır. Bahçede toplam
kaç tane ağaç vardır?

16. Bir sınıfta 16 sıra her sırada
2 öğrenci var. Bu sınıfta kaç
öğrenci vardır?

17. Okul gezisi için sınıflar sıra
oldular. 3 sınıf ikişerden 8 sıra, 4
sınıf beşerli 6 sıra oldu. Geziye
toplam kaç öğrenci katıldı?

18. Her birinde 45 kg meyve
bulunan 6 kasa meyvenin 211
kilosu satıldı. Kaç kg meyve
kaldı?

14. Her birinde 55 adet
çikolata olan 23 kutuda kaç
çikolata vardır?

19. Her birinde 48 kurabiye
olan 16 tepsi kurabiyemiz vardı.
Bunların 567 tanesi satıldı.
Satılmayan kaç kurabiye kaldı?

15. Bir kg et 32 liradır. 4 kg et
alıp kasaya 200 lira veren
müşteri kaç lira para üstü alır?

20. Bir inek günde36 kg süt
veriyor. 3 haftada kaç kg süt
verir?

