
2.SINIF ÇARPMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ 
1-) 4 sayısının 5 katı kaç eder? 

2-) 5 sayısının 7 katı kaç eder? 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

3-) 4 sayısının 6 katının 24 fazlası kaç eder? 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

4-) 6 sayısının 10 katının 60 eksiği kaç eder? 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

5-) 8sayısının 3 katının 48 fazlası kaç eder? 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

      
       6-) 3 sayısının 7 fazlasının 10 katı kaç eder? 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                 
                                 

7-) 18 sayısının 9 eksiğinin 5 katı kaç eder? 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              



8-) Kırtasiyeden aldığım 2 deste kalemin 7 tanesi kırmızı, geri kalanlar ise siyahtır. 
Kırtasiyeden aldığım siyah kalemlerin sayısı kaçtır? 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

9-) Ayşe günde 3 TL, kardeşi ise 2 TL harcamaktadır. İki kardeş 10 günde toplam kaç TL 
harcar? 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

10-) Günde 2 saat çalışan bir işçi,10günde kaç saat çalışır? 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

 
11-) Şeyma 4 yaşındadır. Ablasının yaşı, Şeyma’nın yaşının 3 katından 1 eksiktir. Şeyma’nın 
ablası kaç yaşındadır? 
 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

12-) Babamın yaşı, benim yaşımın 3 katından 3 fazladır. Ben 9 yaşında olduğuma göre 
babam kaç yaşındadır? 

 
 
 
 
 
     13-) Okulumuz 2 katlıdır. Her katta 5 sınıf olduğuna göre, okulumuzda toplam kaç 
sınıf vardır? 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  



14) Bir aile, sabah kahvaltısında 1 tane, öğle yemeğinde 1 tane ve akşam yemeğinde 1 
tane ekmek tüketiyor. Bu aile 1 haftada kaç tane ekmek tüketir? 

 
 
 
 

                  
 
15-) Buğra, her gün sabahları 1 sayfa, akşamları ise 2 sayfa dergi okuyor. Buğra 3 
günde toplam kaç sayfa dergi okur? 
 
 
 
 
 
 
16-) Günde 2 çikolata yiyen Fırat, 6 günde kaç çikolata yer? 

 
 
 
 

                  
17-)Deniz, babasından bir günde 7 lira harçlık alıyor. Deniz 2 günde kaç lira harçlık alır? 

18-) Sınıfımızda 9 sıra vardır. Her sırada 3 öğrenci oturduğuna göre sınıfımızda kaç 
öğrenci vardır? 

 
 
 
 

                  
 
 
 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  



19-) Günde bir deste gazete satan satıcı, bir haftada kaç gazete satar? 
 

20-) Cumhuriyet Bayramı töreninde 8 gurup üçerli yürüyüş yaptı. Yürüyüşe kaç öğrenci 
katıldı? 

 
 
 
 

                  
21-) Türkü sınıfı süslemek için 5 deste bayrak aldı. Türkü’nün aldığı bayraklar kaç tanedir? 
 

22-) 7 hindi ile 4 keçinin toplam kaç ayağı vardır? 
 

 
 
 

                  
23-) 6 otomobilin kaç tekerleği vardır? 
 

24-) Günde 8 saat çalışan işçi, 5 günde kaç saat çalışır? 
 
 
 
 
 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  



 
25-) Sude 7 yaşındadır. Babasının yaşı Sude’nin yaşının 5 katıdır. Sude’nin babası kaç 
yaşındadır? 
 
 
 
 
 
 
26-) Kamil günde 2 kalem kullanıyor. Bir haftada kaç kalem kullanır? 
 
 
 
 

27-) 3 ay kaç gün eder? 
 
 
 
 
 

28-) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 işleminin çarpma işlemi ile yazılışı nasıldır? 
 
 
 
 
 

29-) Çarpanlardan bir 7, diğeri 4 ise çarpım kaçtır? 
 
 
 

30-) İki basamaklı en küçük sayının 8 katı kaçtır? 

 
 
 
 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  



 
31-) 7 hindinin kaç ayağı vardır? 
 
 
 
 
 

32-) Tanesi 6 TL olan kitaptan 3 tane alırsam kaç lira veririm? 

33-) Bir pencerede 4 tane cam vardır. 9 pencerede kaç tane cam vardır? 
 
 
 
 
 

34-) Bahçemizde 7 çam ağacı vardır. Çam ağaçlarının 3 katı kadar da  akasya ağacı 
vardır. Bahçemizde kaç akasya ağacı vardır? 

35-) Günde bir deste kalem satan satıcı 8 günde kaç tane kalem satar? 
 
 

36-) 17 sayısının 4 katının 35 fazlası kaçtır? 
 
 
 
 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  



 
37-) Ali 8 yaşındadır, annesi Ali’nin yaşının 4 katından 3 fazladır. Annesi kaç yaşındadır? 

 
 
 
 
 38-) Günde 24 matematik soru çözen bir öğrenci haftada kaç soru çözer? 
 
 
 

39-) Sınıfımızda 14 sıra, her sırada 2 öğrenci oturuyor. Buna göre; sınıfımızın mevcudu 
kaçtır? 

 
 
 
 
40-) Altı katlı bir binanın her katında 5 daire olduğuna göre; apartmanda kaç daire 
vardır? 
 
 
 

41-) Buse 5 yaşındadır. Can ise; Buse’nin yaşının 3 katından 2 fazladır. Buna göre; Can 3 
yıl sonra kaç yaşında olur? 

 
 
 
 
  42-) Bir aile günde 5 litre su içtiğine göre; 1 ayda toplam kaç litre su tüketirler? 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  



43-) 4 sayısının 4 katının 4 fazlası kaçtır? 

 
 
 
 
  44-) 11 sayısının 3 katının 2 eksiği kaçtır? 
 
 
 
 

45-) 4 eksiği 5 olan sayının 2 katı kaçtır? 

 
 
 
 
  46-) 10 sayısının 8 eksiğinin 3 katı kaçtır? 
 
 
 
 

47-) Bir gömlek 25 liradır.2 gömlek kaç lira olur? 

 
 
 
 
  48-) 5 ineğin ayakları ve kulaklarının toplamı kaçtır? 
 
 
 
 

49-) Bir kalem 10 Kuruştur.9 kalem kaç Kuruştur? 
 
 
 
 
 
  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  




