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Zaman Problemleri

Matematik
Aşağıdaki saatlere ait akrep ve
yelkovanları çiziniz.

Saat
11 i çeyrek geçiyor.

Saat
öğleden sonra iki

Saat
sabah dokuz buçuk.

Saat
On dört otuz

Saat
sabah on bir çeyrek.

Saat
On yedi otuz beş

Saat
on yirmi beş.

Saat
Yirmi iki kırk beş

Saat
Dört elli beş.

Saat
Yirmi kırk

1) Yukarıdaki saatte yola çıkan
otobüs 3 saat sonra gideceği yere
vardığına göre, vardığı saat kaçtır?

2) Yukarıdaki saatte okula giden
Ömer 4 saat sonra okuldan çıkmıştır.
Ömer okuldan çıktığında saat kaçtır?

3) Ahmet 5 saat uyuduktan sonra
yukarıda-ki saatte uyanmıştır. Buna
göre Ahmet saat kaçta uyumuştur?

4) Yukarıdaki saatte evden çıkan
Hasan 6 saat sonra döndüğüne göre
döndüğünde saat kaç olur?

SALİH ÖZENÇ
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5) Sabah 10:00 da sinemaya giren Aslı,
çıktığında saat 13:00 olduğuna göre film
kaç saat sürmüştür?

Aşağıdaki saatleri çiziniz.

6) Semiha, öğleden sonra 14:00 da
arkadaşı İlknur’a oturmaya gidiyor. 4 saat
oturduğuna göre Semiha saat kaçta
kalkmıştır?

7) Melis Sare 2 saat kitap okuyup yatmıştır.
Melis Sare 22:00 da yattığına göre saat
kaçta kitap okumaya başlamıştır?

2

14:30
Saatlerin okunuşlarını yazı ile yazınız.

8) Ahmet akşam 19:00 da halı saha
maçına başlayıp 20:30 da bitmiştir. Buna
göre maç kaç saat sürmüştür?

9) Salih 17:30 da yürüyüşe başlayıp, 1
saat 15 dakika yürümüştür. Yürüyüş saat
kaçta bitmiştir?

10) Semiha temizliği 3 saatte bitirmiştir.
Temizlik 14:00 da bittiğine göre, Semiha
temizliğe saat kaçta başlamıştır?

SALİH ÖZENÇ
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1) Günde 2 saat kitap okuyan Melis bir
haftada kaç saat kitap okumus olur?

1) Takvim hangi ayı göstermektedir?

2) Mustafa’nın tatili 2 hafta 3 gün
sürmüştür. Buna göre Mustafa kaç gün tatil
yapmıştır?

2) Takvim hangi yılı göstermektedir?

3) Okulların kapanmasına 3 hafta 5 gün
kaldığına göre, kaç gün sonra okullar
kapanacaktır?

3) Ayın son günü hangi gündür?

4) Ayın ilk günü hangi gündür?

5) Yuvarlak içine alınmış tarih Salih’in doğum
günü ise, Salih hangi gün doğmuştur?

6) Ayın dördü hangi gündür?

4) Bugün 17 nisandır. 10 gün sonra Salih’in
doğum günü ise Salih’in doğum gününü gün
ve ay olarak yazınız?

5) Bugün 8 nisan çarşambadır. Salih 5 gün
sonra Adana’ya gidecektir. Salih Adana’ya
ayın kaçı ve hangi günde gidecektir?

7) Bu ay içinde hangi günler pazardır?

8) Salih çarpı ile gösterilen günde tiyatroya
gidecektir. Bugün ayın 5 i ise tiyatroya kaç
gün sonra gidecektir?

6) İrem 6 saatini okulda, 7 saatini uykuda,
5 saatini de ailesi ile geçirmiştir. Kalan
zamanı ise oyun oynadığına göre İrem kaç
saat oyun oynamıştır?
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8) Berkay hafta içi okula gidip hafta
sonu da tatil yapıyor. Buna göre Berkay
kaç gün okula gitmektedir?

Matematik

1) Yukarıdaki takvim hangi aya aittir?

2) 17 şubat hangi günü gösteriyor?

3) Şubat ayının son günü hangi gündür?

9) Ramazan bir yılda 13 hafta tatil
yapıp kalan zamanda çalışmaktadır.
Buna göre Ramazan kaç hafta
çalışmaktadır?

4) Şubat ayı toplam kaç gündür?

10) Melis bir saatin 24 dakikasını kitap
okumaya kalanını da çizgi film izlemeye
ayırmıştır. Buna göre Melis kaç dakika
film izlemiştir?

5) Yaşar, yuvarlak içine alınmış tarihte
teyzesini ziyarete gidecektir. Yaşar hangi
gün teyzesini ziyarete gidecektir?

6) Takvimde ayın 22 sini yuvarlak içine
alınız?

11) Ali evine hafta içi 5 er ekmek hafta
sonu 6 şar ekmek aldığına göre, bir
haftada toplam kaç ekmek almış olur?

7) Ahmet 2 şubatta okullar kapanınca ailesi
ile birlikte tatile gidip, 21 şubatta tatilden
dönecektir. Ahmetler kaç gün tatil yaptı?

SALİH ÖZENÇ

4

