
                                     ZAMAN ÖLÇÜLERİ PROBLEMLERİ 

 Akşam saat 21.10’da yola çıkan Tren sabah saat 10.40’ta İzmir’e vardı. Yolculuk kaç saat 

sürmüştür? 

 

 

 

 

 

 Sabah saat 08.10’da okula gelen Ayşe, sabah 11.50’de yemeğe çıkıyor. Saat 12.50 de tekrar 

okula gelen Ayşe saat 14.30 da okuldan çıkıyor. Ayşe okulda ne kadar süre kalmıştır? 

 

 

 

 

 

 

 Saat 16.05’te başlayan çizgi film saat 17.10’da film sona ermiştir. Film ne kadar süre 

sürmüştür? 

 

 

 

 

 

 Sabah sat 08.30’da Kütahya’dan yola çıkan Ankara otobüsü saat 13.05’te Ankara’ya 

girmiştir. Otobüsün yolculuğu ne kadar sürmüştür? 

 

 

 

 

 

 

 Saat 11.45’te kitap okumaya başlayan Kadir 21 dakika sonra 15 dakika ara vermiş, aradan 

sonra  tekrar okumaya devam etmiştir. 17 dakika daha okuduktan sonra okumayı bırakmıştır. 

Kadir saat kaçta okumayı bırakmıştır? 

 

 

 

 

 

 

 08.08.1998 tarihinde doğan ağabeyim bugün itibariyle (22.02.2019) tam olarak kaç 

yaşındadır? 

 

 

 

 

 

 

 



 14.09.1983 tarihinde çalışmaya başlayan amcam, 16.08.2012 tarihinde emekli oldu. Amcam 

ne kadar  süre çalışmıştır? 

 

 

 

 
 

 Benim doğum günüme 3 ay 5 gün var. Bugün 22.02.2019 olduğuna göre doğum günüm 

hangi ay, hangi güne denk gelmektedir? 

 

 

 

 
 

 Eylem sabah 1 sa 35 dak, öğleden sonra da 1 sa 38 dak ders çalışmıştır. Eylem, bir günde ne 

kadar ders çalışmıştır? 

a) 3 sa 13 dak  b) 3 sa 27 dak           c) 3 sa 41 dak     d) 3 sa 56 dak 

 

 

 

 

 Saat 08.30 da yola çıkan bir araç iki kere 25 dakikalık mola vererek 13.50 de gideceği yere 

varmıştır. Araç ne kadar süre hareket etmiştir? 

a) 6 sa 10 dak  b) 5 sa 20 dak                c) 4 sa 50 dak           d) 4 sa 30 dak 

 

 

 

 
 

 Umut, 14.03.2004 tarihinde doğdu. Umut’un 07.02.2013 tarihinde yaşı gün, ay ve yıl olarak 

kaçtır? 

a) 8 yıl 10 ay 23 gün        b) 8 yıl 5 ay 19 gün       c) 7 yıl 10 ay 13 gün     d) 7 yıl 5 ay 19 gün 

 

 

 

 

 Ayça elindeki yazıyı 3 dak 38 sn de okudu. Sude ise, Ayça’dan 1 dak 58 sn daha geç okudu. 

Sude yazıyı kaç sn de okudu? 

a) 236 sn  b) 286 sn  c) 336 sn      d) 436 sn 

 

 

 

 

 Rabia 3 sa 47 dk, İlayda 2 sa 38 dk ders çalıştı. İkisi birlikte ne kadar süre ders çalıştı? 

a) 6 sa 25 dk  b) 7 sa 15 dk             c) 7 sa 25 dk  d) 8 sa 15 dk 

 

 

 

 

 



SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 

Seçenekleri okuyunuz. Karışım olanları işaretleyiniz 

 

 Aşağıdaki cümleler doğru ise D , yanlış ise Y harfi koyalım. 

 (…..) Karışımı oluşturan maddeler, özelliklerini kaybetmezler.  

 (…..) Soluduğumuz hava saf bir maddedir.  

 (…..) Demir, sıvı hale geçebilir.  

 (…..) Saf maddelerin yapısında tek bir madde vardır.  

 (…..) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybeder.  

 (…..) Bütün katılar ısıtılınca erir.  

 (…..) Isı ve sıcaklık birbirinden farklıdır.  

 (…..) Bir karışımda hem katı , hem gaz, hem sıvı maddeler bulunabilir.  

 (…..) Altın, gümüş bakır, şeker,tuz,demir, kükürt …saf maddelerdir.   

 (…..) Katı maddelerden karışım elde edilemez.  

 (..….)Toprağın emdiği su, toprakta bulunan tuzların çözünmesine neden olur.  

 (…..) Saf maddeler ne kadar küçük hale getirilirse getirilsin yine aynı özelliklerini taşır.  

 (…..) İki ya da daha fazla maddenin bir araya gelmesiyle karışım oluşur.  

 (......) Limonata, ayran, tuzlu su, salata, hava ,toprak, çorba bir karışımdır 

 (.….) Ham petrolden benzin , mazot, gaz yağı elde ederiz.  

 Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle tamamlayınız. 
 

        Karışım      Saf madde        iki maddenin   Saf madde     Karışım     Tek madde 
 

 Altın ………………………..…… , toprak ise …….………………dır. 

 Karışımlar en az …………....maddenin bir araya gelmesiyle oluşur. 

 Saf maddelerin yapısında ………..….. madde vardır. 

 Yapısında kendinden başka bir madde bulunmayan maddelere………………………denir. 

 İki ya da daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya getirilmesiyle 

oluşan madde gruplarına………………….denir. 

 



VER ELİNİ 

       Nasreddin Hoca’nın cimri mi cimri ; bencil mi bencil olan komşusu, bir gün göle düşmüş. 

Komşuları hemen etrafına üşüşmüş. Orada bulunan herkes heyecan ve panik içindeymiş. 

Herkes cimri adamı kurtarmak istiyormuş.  

    -Aman komşu, boğulacaksın ! ver elini de seni kurtaralım, diyorlarmış. 

Fakat cimri komşu, bir türlü elini vermiyormuş. Neredeyse boğulacakmış. Tam bu sırada 

Nasreddin Hoca gelmiş. 

    -Şöyle çekilin bakalım, onu ben kurtarabilirim, demiş. 

Komşular : 

    -Aman Hoca Efendi, hepimiz denedik . “ver elini kurtaralım .”  dedik ; ama bir türlü elini 

vermedi. İnat edip durdu. Sen nasıl kurtaracaksın ?diye araya girmişler. 

Hoca gülerek: 

      -Ömrü boyunca almaya alışmış bu adama “elini  ver.” Derseniz tabi vermez. Bakın bakalım 

ben onu nasıl kurtarıyorum,görün,demiş. 

  Hoca gölde çırpınan komşusuna elini uzatarak : 

      -Al elimi komşu! Al elimi ! diye bağırmaya başlamış. 

“Al elimi !”  diye bağıran Hoca’nın sesini duyan cimri komşu, hemen elini uzatmış. Hoca da 

adamın elini tutup adamı gölden çıkarmış. Böylece cimri adam boğulmaktan kurtulmuş. 

A ) Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplandırınız. 
 

 Öyküde boğulan adam nasıl bir karaktere sahipmiş ? 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………… 

 Adam neden hiç kimseye el vermiyormuş ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………… 

 Adamı gölden kim kurtarmış ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

B ) Aşağıdaki tabloya “Ver Elini” hikayesinin unsurlarını yerleştiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Olay 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Kahramanlar 

................................... 

................................... 

Zaman 

................................... 

................................... 

Yer 

................................... 

................................... 

Ana Fikir ( Ana Düşünce ) 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………..

................................... 

................................... 

Konusu 

………………………………………………

……………………………………………… 


