İnteraktif Eğitim

Zaman Ölçüleri Problemleri -31. Sabah 08:20 ‘de okula geldim. 4 saat 15 dakika okulda
6. Tren saat 16:15’te Kayseri’den hareket etti ve 21:35’te
durduktan sonra eve döndüm. Ben saat kaçta eve geldim?
Ankara’ya vardı. Buna göre tren kaç saat yol gitti?

2. Sabah 08:30 ‘te koşuya başladım. 10:50’de koşuyu bitirdim.
Buna göre ben kaç saat koşu yaptım?

7. Saat 14.25’te oyun oynamaya başladım. 80 dakika oynadım.
Oyun bittiğinde saat kaç olmuştu?

3. Otobüse 08:25 ‘te bindim. 6 saat 25 dakika sonra
Ankara’ya vardım. Acaba saat kaçta Ankara’ya vardım?

8. Otobüs saat 11.15’te Ankara’dan hareket etti. 14.45’te
Konya’ya vardı. Bu otobüs kaç saatte gitmiş oldu?

4. 08:20’derse başladık. 15:30 zil çaldı ve eve gittik. Biz
okulda kaç saat durduk?

9. Sabah okula 08.20’de gittim. 90 dakikalık sınavı yaptım. Sınav
bittiği zaman saat kaçı gösteriyordu?

5. Akşam 19:00’da derse oturdum. 2 saat 45 dakika ders
çalıştım. Dersim bittiğinde saat kaç olmuştu?

10. Ablam deneme sınavına girdiğinde saat 10.00’dı. Sınavdan
çıktığında 12.30’du. Acaba bu sınav kaç saat sürdü?
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11. Akşam film izlemeye 20.30’da başladık. Film 135 dakika
sürdü. Film bittiği zaman saat kaçı gösteriyordu?

16. Eylül, saat 21: 35’ ten 23: 45’ e kadar kitap okumuştur.
Eylül, kaç saat kaç dakika kitap okumuştur?

12. Akşamki film 21.15’te başladı 23,55’te sona erdi. Bu film
kaç saat sürdü?

17. Günde 1 saat 20 dakika ders çalışan Ayyüce, 5 günde
toplam kaç saat ders çalışır?

13. Bugün basketbol maçı 17.15’te başladı. Bu maç 1 saat 35
dk sürdü maç bittiği zaman saat kaçtı?

18. Baran, ilacını sabah saat 08 : 45 te içmiştir. Bir sonraki
ilacını 1 saat 25dakika sonra içeceğine göre ikinci kez ilacını
saat kaçta içmelidir?

14. Ailece pikniğe gittik. Gidiş saatimiz 10.20’dir. Eve dönüş
saatimiz 17.30’dur. Biz piknik yerinde kaç saat eğlenmiş
olduk?

19. Saat 09 : 00’da yola çıkan bir kamyon 8 saatin sonunda
gideceği yere varmıştır. Buna göre kamyon saat kaçta
gideceği yere ulaşmıştır?

15. Ali ve Arda 15: 15’ te başlayacak olan maça gitmek için
13: 10’ da buluştular. Buna göre maçtan kaç saat önce
buluştular?

20. Ayşen, 1. gün 30 dakika, 2. gün 1. günden 35 dakika daha
fazla ve 3. gün de 2. günden 10 dakika daha fazla spor
yapmıştır. Ayşen, üç günde toplam kaç dakika spor yapmıştır?
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