1- 90 dakika kaç saat, kaç dakika eder?

İnteraktif Eğitim
Zaman Ölçüleri Problemleri -17- 3 saat 10 dakika, 4 saatten kaç dakika azdır?

2- İzlediğimiz film,1 saat 40 dakika sürdü.Film kaç dakika sürdü?

8- 320 dakika ,5 saatten kaç dakika fazladır?

3- Maçımız saat 9.40 ‘ta başladı.Maçımız 75 dakika sürdüğüne göre
saat kaçta bitmiştir?

9- Saat şimdi 14.30’dur.Kaç dakika sonra 15.15 olacaktır?

4- 105 dakika kaç saat ,kaç dakikadır?

10- Beril akşam saat 22.10 da uyudu.Sabah 7.10 ‘da uyandığına
göre kaç saat uyumuştur?

5- Dün izlediğimiz film 1 saat 55 dakika sürdü. Film kaç dakika
sürmüştür?

11- Ablam bu öğlen 85 dakika uyudu. Ablam 1 saatten kaç dakika
fazla uyumuştur?

6- 210 dakikaya, kaç dakika eklenirse 4 saat eder?

12-
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Saat şimdi 11.25’tir.40 dakika sonra saat kaç olacaktır?

İnteraktif Eğitim
13- Saat şimdi 13.25’i gösteriyor.1 saat 55 dakika sonra saat kaçı
18- Berat’ın resim kursu saat 12.30’da başladı.Kurs saat 16.45’de
gösterir?
bittiğine göre kaç saat sürmüştür?

14- Devlet memurları sabah 8.30’da işe başlayıp akşam 17.00 ‘de
bitiriyorlar. Kaç saat çalışıyorlar?

15- Ben günde 2 saat 45 dakika ,abim benden 2 saat 35 dakika
fazla ders çalışıyor. Abim kaç saat ,kaç dakika ders çalışmaktadır?

16- Saat 15.10’da sinemaya gittik. 16.20 ‘de çıktık.Sinemada
geçirdigimiz süre ne kadardır?

19- Baran’ ın izlediği film saat 19.45’de başlamıştır. Baran’ ın izlediği
film 2saat 25 dakika sürmüştür. Film bittiğinde saat kaçı
göstermektedir?

20- Melek, saat 14. 35’ ten 16. 15’ e kadar kütüphanede ders
çalışmıştır. Melek, kaç saat kaç dakika kütüphanede ders çalışmıştır ?

21- Balıkesir- İzmir arasında giden bir tren, saat 8.25’ te İzmir’den
yola çıkmıştır. İzmir –Balıkesir arası tren ile 3 saat 45 dakika
sürmektedir. Tren, Balıkesir’e saat kaçta varmıştır?

17- Sabah 07.30’da yola çıktık.11.45 ‘te köyümüze vardık. Yolumuz
ne kadar sürmüştür?
22- Emir ödevlerini bitirdikten sonra 85 dakika kitap okudu. Emir
akşam uyumadan önce de kitabı bitirmek için 3 çeyrek saat kitap
okumuştur. Emir okuduğu kitabı kaç saat kaç dakikada bitirmiştir?
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