İnteraktif Eğitim

Zaman Ölçüleri Problemleri -21. Emirhan 21:30’da ders çalışmaya başlayıp 1 saat 40
6. Ayşen, 13:45’ te ders çalışmaya başlayıp, 2 saat 20
dakika ders çalışırsa, Emirhan’ın dersi saat kaçta biter?
dakika ders çalışırsa saat kaçta ders biter?

2. Ceren, 9:40 ile 11:20 arasında kardeşiyle oyun oynadı.
Ceren’in kardeşiyle oyun oynadığı süre ne kadardır?

3. Celal 9: 45’te parka gitti. Parkta 2 saat 25 dakika
oynadı. Celal parktan saat kaçta ayrılmıştır?

7. Beril 8:30’da kitap okumaya başladı. Beril 1 saat 50
dakika kitap okuduğuna göre saat kaçta kitap okumayı
bırakmıştır?

8. Berna 9:35’te yürüyüşe çıktı. Berna 1 saat 10 dakika
yürüdüğüne göre saat kaçta yürüyüşü bitirmiştir?

4. Elif 6:20 de uyuyup 11:00’da uyandığına göre Elif kaç
saat uyumuştur?

5. Tarık her gün 20:40 ile 21:10 arası televizyon
seyrediyor. Tarık bir ayda kaç saat televizyon seyreder?

9. Yiğit’in resim kursu saat 13.40’da başlamaktadır. Resim
kursu 2 saat 30 dakika sürdüğüne göre kurs saat kaçta
bitmektedir?

10. Berat 9:15’te ders çalışmaya başlayıp 11:35’te
bitirdiğine göre Berat kaç saat ders çalışmıştır?
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11. Görkem 14:40’da uyuyup 17:30’da uyandığına göre,
Görkem kaç saat uyumuştur?

16. Lara her gün 10:50 ile 11:30 arası televizyon
seyrediyor. Lara 12 günde kaç saat televizyon seyreder?

12. Elvan 13:40 ta arkadaşına gidip, 16:20’de tekrar eve
döndüğüne göre arkadaşında kaç saat kalmıştır?

17. Melek her gün 14:30 ile 16:30 arası oyun oynuyor.
Melek bir haftada kaç saat oyun oynar?

13. Saat 9:20’de başlayan bir film 10:10’da bittiğine
göre film kaç saat sürmüştür?

18. Havvagül her gün 10:20 ile 11:10 arası kitap okuyor.
6 günde kaç saat kitap okumuş olur?

14. Özge her gün 8:30 ile 9:00 arası kardeşiyle oynuyor.
Özge 20 günde kardeşiyle kaç saat oynar?

19. Arzu 8:40’ta okumaya başladığı masal kitabını
10:20’de bitirdiğine göre kitabını okuduğu süre ne
kadardır?

15. Baran her gün 21:40 ile 22:30 arası ders çalışıyor.
Baran ayda kaç saat ders çalışır?

20. Sıla her gün 22.10 ile 23.00 arası çizgi film
seyrediyor. Ecem 6 günde kaç saat çizgi film seyreder?
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