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SAAT – DAKİKA - SANİYE 

 

1 dakika = ……………….. saniye                       1 saat  =………………… dakika 

1 saat      =………………… saniye           3 saat  =…………………. dakika 

2 saat      =………………… saniye           8 dakika=………………...  saniye 

10 saat    =………………… dakika           7 dakika =………………… saniye 

120 saniye =……………….. dakika           300 dakika= ……………… saat 

1 saat 10 dakika =………….. dakika           4 saat 30 dakika =………….. dakika 

5 dakika 18 saniye =………… saniye           15 dakika 20 saniye =……….. saniye 

260 dakika = ………. saat…….. dakika   330 saniye = …… dakika ……. Saniye 

 

 

 YIL – AY – GÜN – HAFTA 

 

1 gün = …………….. saat    1 hafta = ……………. Gün 

1 ay   = …………….. hafta    1 yıl     = ……………. Hafta 

1 yıl   = …….. gün ……. Saat    1 yıl     = ………. Mevsim 

3 gün = ………………. Saat    77 gün = …………. Hafta 

104 hafta = …………… yıl    5 yıl     = ………….. hafta 

36 ay   = ……………. Yıl    2 yıl     = ………….. gün 

3 hafta 5 gün = …………. Gün   5 ay 20 gün = ………… gün 

4 yıl 3 ay  = …………….. ay    10 gün 5 saat = ……….. saat 
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PROBLEMLER: 

 

1)  Saat 16.30 da başlayan bir film 3 saat 15 dakika sürmektedir. Filmin bitiş saati 

kaçtır ? 

                    

                    

                    

                    

                    

 

2)  Afyon- Erzurum arası yolculuk arabayla 15 saat sürmektedir. Saat 10.00’ da yola 

çıkan araba Erzurum’a saat kaçta varır ? 

                    

                    

                    

                    

                    

 

3)   10 dakikada 25 sayfa kitap okuyan Emre, 2 saatte kaç sayfa kitap okur ? 

                    

                    

                    

                    

                    

 

4)   Her gün eşit olmak üzere 10 ‘ ar takım elbise satan mağazada 2 haftada kaç takım 

elbise satılmış olur ? 

                    

                    

                    

                    

                    

 

 



               4. SINIF ZAMANI ÖLÇME ETKİNLİKLERİ 
 

 

5)   Birinci gün 3 saat 22 dakika, ikinci gün 4 saat 17 dakika ders çalışan Ömer, iki 

günde toplam kaç saat ders çalışmış olur ? 

                    

                    

                    

                    

                    

 

6)    Fatih, futbol maçında ilk devre 45 dakika, ikinci devre 45 dakika oynadı. İki devre 

arasında 15 dakika mol verildi. Fatih’in futbol maçı kaç saat kaç dakika sürmüştür ? 

                    

                    

                    

                    

                    

 

7)    Bir haftada 10 ekmek yiyen bir aile 1 yılda toplam kaç ekmek yer ? 

                    

                    

                    

                    

                    

 

8)    Her hafta eşit sayıda olmak üzere, bir haftada 3 gün denize giden Fatma, yaz 

mevsimi boyunca toplam kaç gün denize girer ? ( 1 ay = 4 hafta ) 

                    

                    

                    

                    

                    

 


