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1.Metresi 10 lira olan ipten 5 metre, 15 lira 

olan ipten 2 metre aldığımda kaç lira öderim? 

            

            

            

            

2.Evimizle okulumuzun arası 150 metredir.  

Bir haftada okula gelip giderken kaç metre 

yol yürümüş olurum? 

            

            

            

            

3. Bir terzi metresi 4TL’den3 top kumaş 

aldı.  Her top 28 metre olduğuna göre terzi 

aldığı kumaşların toplamına kaç lira ödedi? 

            

            

            

            

4.Annem 7metre kumaşı kullanarak aynı 

büyüklükte 2 tane etek dikti. Bir etek için 1m 

46 cm kumaş harcadı. Kullandığı kumaştan 

geriye kaç cm kumaş kaldı? 

            

            

            

            

5.Yarım metresi 4TL olan kumaştan 3 metre, 

metresi 6 TL olan kumaştan 5 metre satan 

bir terzi kaç lira kazanmış olur? 

            

            

            

            

 

6.Benim bir karışım 16 cm’dir. Kapımızın boyu 

14 karış geldi. Kapımızın boyu kaç metre ve 

kaç santimetredir? 

            

            

            

            

7.Serhat, ablasından 24 cm kısadır. 

Ablasının boyu 152 cm olduğuna göre ikisinin 

boylarının uzunluklarının toplamı kaç 

santimetredir? 

            

            

            

            

8.Kumaşın metresi 12 liradır. Annem elbise 

dikmek için bu kumaştan 350 cm almış. 

Annem satıcıya kaç lira ödemelidir? 

            

            

            

            

9.Bir kurbağa bir sıçrayışta 13 cm 

ilerlemektedir. Bu kurbağa 9  sıçrayışta kaç 

metre yol alır? 

            

            

            

            

10.Üç arkadaş ellerindeki 1m, yarım metre 

ve 20 cm uzunluğundaki ipleri uç uca 

ekleyerek kaç cm uzunluğunda ip elde eder? 

            

            

            

            



11.Bir top kumaş 45 m, diğer top kumaş ise 

birinciden 300cm daha fazladır. İki top 

kumaş kaç metredir? 

            

            

            

            

12.20 cm’ si 3 TL olan kurdelenin metresi 

kaç TL’dir? 

            

            

            

            

13. Kerem’in bir adımı 14 cm’ dir. Evi ile 

okulu arası 628 m’dir.Kerem 56 adım attıktan  

sonra geriye ne kadar yolu kalır? 

            

            

            

            

14.3 dakikada 270 m yol yürüyen Sevcan, 21 

dakikada kaç metre yol yürür? 

            

            

            

            

15. Bahçemize diktiğimiz fidanların uzunluğu 

90 cm’dir. Fidanlar her yıl 50 cm uzadığına 

göre 4 yıl sonra bu fidanların boyu ne kadar 

olur? 

            

            

            

            

 

 

 

16.Üç basamaklı rakamları birbirinden farklı 

en küçük tek sayı kadar olan aynamın boyu 1 

metreden kaç cm fazladır? 

            

            

            

            

17.5 nokta arası 160 cm olan bir bahçeye 

her noktada bir ağaç olacak şekilde ağaç 

dikiliyor. Buna göre iki ağaç arası kaç cm 

olur? 

            

            

            

            

18.200 cm kumaş aldım. 70 lira ödedim. Aynı 

kumaştan 2 metre alan biri kaç lira öder? 

            

            

            

            

19.Annem 2 m uzunluğundaki kurdeleyi 5 eş 

parçaya böldü. Parçalardan birinin uzunluğu 

kaç cm’dir? 

            

            

            

            

20.Annem aldığı kumaşın 2m 17cm’si ile 

perde, 3m 32 cm’si ile yatak örtüsü dikti. 

Geriye 3m 51 cm kumaş kaldığına göre 

annemin aldığı kumaş kaç metredir? 

            

            

            

            

 


