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Aslı’nın 2 tane 10 kuruşu, 1 
tane 25 kuruşu vardı. Aslı’ya 
annesi de 50 kuruş verdi. As-
lı’nın kaç kuruşu oldu?

Cansu’nun kumbarasında 24 
lirası vardır. Babası da Cansu’ya 
25 lira harçlık verdi. Cansu, 60 
lirası olması için ne kadar para 
biriktirmelidir?

Serhan’ın 85 kuruşu vardı. 50 
kuruşa kalem alan Serhan’ın 
geriye ne kadar parası kalır?

Bir kazağın fiyatı 54 liradır. 
Gömleğin fiyatı ise kazağın 
fiyatından 14 TL azdır. Bu 
kazağı ve gömleği alan biri 
kaç lira ödemelidir?

45 lirası olan Cem 18 liraya, 
9 liraya ise resim defteri aldı. 
Cem’in geriye ne kadar parası 
kaldı?

Yeşim tanesi 3 TL olan kalem-
lerden 4 tane alıp satıcıya
20 TL verdi. Yeşim kaç lira 
para üstü alacaktır?

Ayaz’ın 24 lirası vardır. Abla-
sının parası, Ayaz’ın parasından 
12 lira fazladır. Ayaz ve ablası-
nın toplam parası ne kadardır?

Buse yardım kampanyası için 
okulundan 35 lira topladı. 
Topladığı paranın 80 lira ol-
ması için Buse daha ne kadar 
para toplamalıdır?

Çözüm: Çözüm:

Çözüm:

Çözüm:

Çözüm:
Çözüm:

Çözüm: Çözüm:



sonerhoca.net

PARALARIMIZ MATEMATİK

1 5

2 6

3 7

4 8

Annem, fiyatı 33 lira olan bir 
çiçek aldı. Satıcıya 2 tane 20 
lira verdi. Annem geriye ne 
kadar para üstü alır?

Bir manav, elmanın kilogramını 
2 liraya alıp 5 liraya satıyor. 
Bu manav 8 kilo elma sattığın-
da kaç lira kar eder?

İrem’in hayalindeki oyuncağın 
fiyatı 36 liradır. Bu oyunca-
ğı almak için 15 liraya ihtiyacı 
olan İrem’in ne kadar parası 
vardır?

Metehan bayramda dedesin-
den 20 TL, babaannesinden
15 TL, babasından 10 TL
ve annesinden 10 TL harçlık
almıştır. Metehan bayramda 
kaç lira toplamıştır?

Zuhal’in 40 TL parası vardı. 
30 TL de babası verdi. Zuhal 
55 TL’ye ayakkabı aldı. Zu-
hal’in kaç TL parası kaldı?

23 TL’ye terlik, 49 TL’ye 
ayakkabı alan Ersin satıcıya 
80 TL verdiğine göre kaç lira 
para üstü alır?

2 tane 20 TL, 3 tane 10 TL ve 
1 tane 5 TL’si olan birinin 54 
liralık market alışverişinden sonra 
ne kadar parası kalır?

Duru 85 lirasının 46 lirası-
nı harcamış eve gelince kalan 
parasını kumbaraya koymuştur.
Duru kumbarasına kaç lira 
koymuştur?

Çözüm: Çözüm:

Çözüm:
Çözüm:

Çözüm:
Çözüm:

Çözüm:
Çözüm:


