Çarpma Problemleri -61. Sinem yeni aldığı hikaye
kitabından her gün 17 sayfa
okuyor. 6 gün sonra okuyacağı
95 sayfa daha olduğunu
görüyor. Sinem'in hikaye kitabı
toplam kaç sayfadır?

5. Emre abisi 18 yaşındadır.
Dedesinin yaşı Emre’nin abisinin
yaşının 4 katıdır. Emre’nin abisi
ile dedesinin yaşları toplamı
kaçtır?

2. Babam maaşını alırken 16
tane 100 TL, 4 tane 50 TL, 5
tane 20 TL, 5 tane 10 TL aldı.
Babamın maaşı kaç TL'dir?

6. Bir otogardan bir gün
içerisinde 14 otobüs hareket
etmektedir. Her otobüste
ortalama 45 yolcu olduğuna
göre bir günde taşınan yolcu
sayısı kaç kişidir?

3. Okulumuzun koridoru Tura‘nın
adımları ile 17 adımdır. Tuğra‘nın
bir adımı 42 santimetre olduğuna
göre koridorun uzunluğu kaç
santimetredir?

7. Saatte ortalama 85 km
hızla giden bir otobüs 16 saatte
kaç kilometre yol gitmiş olur?

4. Sınıf kitaplığında bulunan
kitapların ortalama sayfa sayısı
42’dir. Bir yılda 18 kitap
okuyan Beren kaç sayfa
okumuştur?

8. Bir bakkal 24 koli yumurta
alıyor. Her kolide 30 yumurta
vardır. Her yumurta 50 kuruş
olduğuna göre yumurtanın
tamamı kaç liradır?

9. Semih’in 25 lirası vardı.
Taha’nın parası Semih’in parasının
12 katı kadar olduğuna göre
Semih ile Taha’nın toplam kaç
lirası vardır?

13. Bir manav kilosu 15 liradan
75 kg erik satıyor. Manav
sattığı eriklerden
toplam kaç lira gelir elde
etmiştir?

10. Bir kırtasiyeci 54 kutu kalem
satmıştır. Her kutuda 12 kalem
olduğuna göre kırtasiyecinin
sattığı kalemlerin toplamı kaç
tanedir?

14. Hayvanat bahçesindeki
aslanların her birine günde 16
kg et verilmektedir. Hayvanat
bahçesinde 23 aslan vardır.
Hayvanat bahçesine 2 günde
kaç kg et alınmalıdır?

11. 25 düzine kalem kaç tane
kalem eder?

12. Bir kitapçı her birinde 32
kitap bulunan 23 kutu kitap
almıştır. Kitaplardan 14 kutusunu
satmıştır. Kitapçının elinde kaç
tane kitap kalmıştır?

15. Spor malzemeleri satan bir
dükkânda bir tanesi 34 lira olan
24 adet futbol topu satılmıştır.
Futbol toplarından elde edilen
toplam gelir ne kadardır?

16. Günde ortalama 17 L süt
veren bir inek 34 günde kaç
litre süt verir?

