
Paralarımız MATEMATİK

Ülkemizde kullandığımız para, Türk lirası-
dır. TL şeklinde kısaltılır.

Liranın alt birimi ‘‘kuruş’’tur. ‘‘kr.’’ şeklinde yazılır.

1 Türk lirası 100 kuruştur.

315 kuruş = 3 lira, 15 kuruş

160 kuruş = ...... lira, ........ kuruş

340 kuruş = ...... lira, ........ kuruş

135 kuruş = ...... lira, ........ kuruş

650 kuruş = ...... lira, ........ kuruş

810 kuruş = ...... lira, ........ kuruş

330 kuruş = ...... lira, ........ kuruş

225 kuruş = ...... lira, ........ kuruş

5 lira, 10 kuruş = 510 kuruş

2 lira, 20 kuruş = ......... kuruş

3 lira, 10 kuruş = ......... kuruş

6 lira, 70 kuruş = ......... kuruş

9 lira, 55 kuruş = ......... kuruş

7 lira, 10 kuruş = ......... kuruş

6 lira, 40 kuruş = ......... kuruş

8 lira, 95 kuruş = ......... kuruş

1 lira, 10 kuruş = ......... kuruş

   Kutulardaki paraların toplamlarının 
ne kadar olduğunu altlarına yazalım.

   Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi dol-
duralım.

   Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi dol-
duralım.
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Paralarımız MATEMATİK

   Tabloda fiyatları kuruş olarak verilen ürünlerin lira ve kuruş cinsinden karşılıklarını 
örnekteki gibi yazalım.

Ürün

315

260

190

320

775

985

990

105

850

245

440

3 tane 1 tane 1 tane

Fiyat Toplam

3 lira

(Kuruş) Para

15 kuruş

sonerhoca.net



Paralarımız MATEMATİK

   Aşağıdaki para gruplarının kaçar lira olduğunu örnekteki gibi altlarına yazalım.

   Aşağıdaki ürünleri almak için hangi paradan kaç adet ödenmesi gerektiğini ör-
nekteki gibi yazalım.

480 lira

adet

adet

adet

adet

adet

adet

adet

adet

adet

adet

adet

adet

660 lira

2

4

3

950 lira

745 lira

840 lira

250 lira

490 lira

adet

adet

adet

adet

adet

adet
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Paralarımız MATEMATİK

   Paralarımızı örnekteki gibi iki şekilde yazalım.

   Aşağıdaki para miktarlarından doğru eşleştirilenlerin kutucuğunu işaretleyelim

475 kuruş   4 lira 75 kuruş
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Paralarımız MATEMATİK

Birbirine eşit olan para miktarlarını eşleştirelim.

Aşağıdaki problemleri, verilen ürünlerin fiyatlarına göre çözelim.

7 TL 17 kr.

320 kr.

530 kr.

6 TL 25 kr.

150 kr.

2 TL 10 kr.

1 TL 36 kr.

321 kr.

4 TL 68 kr.

9 TL 87 kr.

831 kr.

519 kr.

210 kr.

625 kr.

717 kr.

3 TL 20 kr.

1 TL 50 kr.

5 TL 30 kr.

8 TL 31 kr.

136 kr.

5 TL 19 kr.

987 kr.

3 TL 21 kr.

468 kr.

5 TL 50 kr. 1 TL 7 TL 1 TL 50 kr. 9 TL 50 kr.

1 pasta ve 2 elma alan Ayhan kaç 
lira para öder?

6 balon ve 5 elma alan Selin kaç 
lira para öder?

3 açacak ve 1 etek alan İrem kaç 
lira para öder?

4 pasta ve 5 açacak alan Evrim 
kaç lira para öder?

ÇÖZÜM: ÇÖZÜM:

ÇÖZÜM: ÇÖZÜM:
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Paralarımız MATEMATİK

Aşağıdaki problemleri, verilen ürünlerin fiyatlarına göre çözelim.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyelim.

500 lirası olan Kaan’ın telefonu 
alabilmesi için ne kadara daha 
ihtiyacı vardır?

1 yatak ve 1 televizyon alan 
Deniz ne kadar para öder?

Televizyonun fiyatı satrancın fiya-
tından kaç lira fazladır?

1 çadır, 2 satranç takımı alan 
Sibel ne kadar para öder?

ÇÖZÜM: ÇÖZÜM:

ÇÖZÜM: ÇÖZÜM:

700 TL 360 TL 520 TL 90 TL 480 TL

5 tane 100 kuruş 5 lira eder.

2 lira 10 kuruş, 210 kuruş eder.

8 tane 25 kuruş 2 lira eder.

650 kuruş, 6 lira eder.

2 tane 10 lira ile 5 tane 5 lira eşittir.

4 tane 25 kuruş 1 lira eder.

3 tane 25 kuruş 325 kuruşa eşittir.

4 lira 25 kuruş, 425 kuruş eder.

5 tane 50 kuruş 25 liraya eşittir.

890 kuruş, 8 lira 90 kuruş eder.

3 lira 25 kuruş, 325 kuruş eder.

4 tane 1 lira 40 kuruş eder.

En büyük kağıt para 100 liradır.

En küçük kağıt para 5 liradır.

En küçük madeni para 50 kuruştur.

En büyük madeni para 1 liradır.



Paralarımız MATEMATİK

Tanesi 75 kr. olan kalemlerden 8 tane 
aldım. Kaç lira öderim?

Erman’ın kumbarasından 6 tane 2 TL, 
5 tane 25 kr. çıktı. Erman’ın kumbara-
sından kaç kuruş çıktı?

Burak günde 4 lira harçlık alıyor. Bu-
rak 4 haftada kaç lira harçlık alır?

4 tanesi 200 kuruş olan şekerlerden 
15 tane aldım. Şekerler için kaç lira 
ödedim?

5 metresi 35 TL olan kumaştan 8 
metre aldım. Toplam kaç metre kumaş 
aldım?

Tanesi 6 TL olan kitaplara 36 TL, 
tanesi 8 TL olan kitaplara 48 TL 
ödedim. Toplam kaç kitap aldım?

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Çözüm: Çözüm:

Çözüm: Çözüm:

Çözüm: Çözüm:
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Paralarımız MATEMATİK

8 tane 1 lira, 6 tane 50 kuruş, 2 
tane 25 kuruş kaç lira eder?

Babam 90 liraya kazak aldı. 30 lirasını 
peşin ödeyip kalanı 4 eşit taksit yaptır-
dığına göre her bir taksit kaç liradır?

Tanesi 125 kuruş olan simitten 8 tane 
alan Selin kaç lira öder?

Bir kırtasiyeci 5 liraya aldığı kalemi 
8 liraya satıyor. Kırtasiyeci 20 kalem 
sattığında kaç lira kazanmış olur?

Elmas, 40 lirasının önce çeyreğini 
harcıyor. Daha sonra kalan parasının 
yarısını harcıyor. Toplamda ne kadar 
harcamıştır?

Melis, fiyatı 3TL 25 kr. olan defterden 
4 tane aldı. Satıcıya 50 lira verdi. Kaç 
lira para üstü alır?

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Çözüm: Çözüm:

Çözüm: Çözüm:

Çözüm: Çözüm:
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