Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Zaman Ölçme Problemleri 2
Aşağıdaki problemleri dikkatlice okuyalım ve cevaplayalım.
1)

Saat 22.00 uyuyan Mert,
Sabah 08.00’da uyanıyor.
Buna göre Mert kaç saat uyumuştur?

2) Bir yolcu otobüsü Ordu’dan Ankara’ya
molalar hariç 7 saatte gitmektedir.
Otobüs yolda yarım saatlik mola verdiğine
göre, saat 09.00’da Ordu’dan yola çıkarsa
Ankara’ya saat kaçta varır?

Çözüm:

Çözüm:

3) İzlediğimiz sinema filmi 90 dakika sürdü.
Sinema saat 17.00’de başladığına göre saat
kaçta bitmiştir?

4)
Saat 10.05’te ders çalışmaya başlayan
Burak 12.20’de dersini bitirdi. Buna göre Burak
kaç saat ders çalışmıştır?

Çözüm:

Çözüm:

5) Yandaki saatin yelkovanının 10’u
göstermesi için kaç dakikalık
süre geçmelidir?

6) Her gün 5 dakika geri kalan bir
saat 12 günde kaç saat geri kalır?
Çözüm:

Çözüm:

7) Berke her akşam yatmadan önce 15 dakika
kitap okuyor. Berke kaç gün sonra 2 saat kitap
okumuş olur?

8) Hafta sonu müzeye gittik. Müze gezimiz
09.10’da başladı. 120 dakika sürdü. Buna göre
gezimiz kaçta bitmiştir?

Çözüm:

Çözüm:
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9) Ahmet, 10 dakikada 4 sayfa kitap okuyor.
Ahmet 1 saatte kaç sayfa kitap okur?
Çözüm:

10) 15.30’da İstanbul’dan kalkan uçak, 90
dakikada Erzurum’a iniyor. Uçak Erzurum’a
indiğinde saat kaçı gösterir?
Çözüm:

11) Bir günde 10 saat uyuyan Azra, iki haftada
toplam kaç saat uyur?
Çözüm:

12) Bir tren Sivas’tan 08.15’te hareket ediyor.
3 saat 10 dakika sonra Erzincan’a ulaşıyor.
Buna göre tren Erzincan’a ulaştığında saat
kaçtır?
Çözüm:

13) Ziya, saat 13.00’de basketbol oynamaya
başlamıştır. 75 dakika basketbol oynamıştır.
Ziya basketbol oynamayı bıraktığında saat kaçı
göstermektedir?

14) Annem keki fırına koyduğunda saat
09.20’yi göstermektedir. Annem keki fırından
saat 10.00’da çıkardığına göre kekin pişme
süresi kaç dakikadır?

Çözüm:

Çözüm:

15) Dakikada 62 kelime okuyan Sibel, çeyrek
saatte kaç kelime okur?

16) Bir kumaş fabrikası yarım saatte 98 tane
gömlek ürettiğine göre 4 saatte kaç tane
gömlek üretmiş olur?

Çözüm:

Çözüm:
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