
 

 

 

z
m
a
t
k
o
l
a
y
.
c
o
m 

  

 

Zaman, tüm insanlar için önemli bir kavramdır. 

İnsanlar yaşamlarının ne kadarında neler 

yaptığını bilmek istemiştir. İlkbaharın tekrar ne 

zaman geleceğini, güneşin ne zaman doğacağını 

merak etmiştir. 

Bu nedenlerle insanlar zaman kavramını 

parçalara ayırarak en küçük zaman dilimine 

(şimdilik 5. Sınıf müfredatı için) saniye demiştir.  

Zaman, saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl 

olarak parçalara ayrılmıştır. 

60 saniye = 1 dakikayı 

60 dakika = 1 saati 

24 saat = 1 günü 

7 gün = 1 haftayı 

4 hafta = 1 ayı 

12 ay = 1 yılı 

100 yıl = 1 yüzyılı oluşturmuştur. 

 

SANİYE – DAKİKA  : 60 sn = 1 dk 

Örnek:      240 sn = ……. dk 

240 saniye 4 tane 60 saniyelerden 

oluşur. 

240 sn = 4 dk ‘dır. 

 

Alıştırmalar: Aşağıda saniye olarak verilen 

zaman ölçülerinin kaç dakika olduğunu bulunuz. 

a) 180 sn = ………….dk 

b) 300 sn = ………….dk 

c) 120 sn = ………….dk 

d) 720 sn = ………….dk 

e) 1440 sn = ………….dk 

 

 Örnek: 2 dk= …….. sn 

    2 dk 2 tane 60 dakikadan oluşur. 

    2 dk = 120 sn 

 

Alıştırmalar: Aşağıda dakika olarak verilen 

zaman ölçülerinin kaç saniye olduğunu bulunuz. 

a) 5 dk = ………….. sn 

b) 7 dk = ………….. sn 

c) 11 dk = ………….. sn 

d) 15 dk = ………….. sn 

e) 60 dk = ………….. sn 

 

DAKİKA – SAAT  : 60 dk = 1 sa 

 Örnek: 420 dk = ……………. sa  

420 dk 7 tane 60 dakikadan oluşur. 

420 dk = 7 sa 

 

Alıştırmalar: Aşağıda dakika olarak verilen 

zaman ölçülerinin kaç saat olduğunu bulunuz. 

a) 480 dk = ………….. sa 

b) 120 dk = ………….. sa 

c) 360 dk = ………….. sa 

d) 540 dk = ………….. sa 

e) 1600 dk = ………….. sa 

 Örnek: 3 sa = ……… dk 

3 sa 3 tane 60 dk’dan oluşur. 

3 sa = 180 dk 

 

Alıştırmalar: Aşağıda saat olarak verilen zaman 

ölçülerinin kaç dakika  olduğunu bulunuz. 

a) 4 sa = ………….. dk 

b) 6 sa = ………….. dk 

c) 12 sa = ………….. dk 

d) 24 sa = ………….. dk 

e) 27 sa = ………….. dk 

 Örnek: 360 sn = ……… sa  

 Önce dakikaya sonra 

saate çevrilir. 

 

Alıştırmalar: Aşağıda saniye olarak verilen 

zaman ölçülerinin kaç saat olduğunu bulunuz. 

a) 14400 sn = ………….. sa 

b) 7200 sn = ………….. sa 

c) 18000 sn = ………….. sa 

d) 28800 sn = ………….. sa 

ZAMAN ÖLÇÜLERİ  
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 Örnek: 5 sa = …………. sn 

Önce dakikaya sonra 

saniyeye çevrilir. 

 

Alıştırmalar: Aşağıda saat olarak verilen zaman 

ölçülerinin kaç saniye olduğunu bulunuz. 

a) 2 sa = ………….. sn 

b) 7 sa = ………….. sn 

c) 12 sa = ………….. sn 

d) 11 sa = ………….. sn 

 

GÜN- SAAT : 1 gün = 24 saat 

 Örnek: 3 gün = ……….. sa 

3 gün 3 tane 24 saatten oluşur. 

 

 

Alıştırmalar: Aşağıda gün olarak verilen zaman 

ölçülerinin kaç saat olduğunu bulunuz. 

a) 5 g = ………….. sa 

b) 7 g = ………….. sa  

c) 8 g = ………….. sa 

d) 10 g = ………….. sa 

e) 15 g = ………….. sa 

 

 Örnek: 96 saat = ……….. gün 

96 sa 4 tane 24 saat oluşturur. 

 

 

Alıştırmalar: Aşağıda gün olarak verilen zaman 

ölçülerinin kaç saat olduğunu bulunuz. 

a) 144 sa = ………….. g 

b) 216 sa = ………….. g 

c) 48 sa = ………….. g 

d) 120 sa = ………….. g 

e) 264 sa = ………….. g 

Alıştırmalar: 

a) 1 gün = ……………… dk 

b) 1 gün =………………. sn 

c) 7200 dk = …………… g 

d) 432000 sn = ………… g 

Alıştırmalar:  

1) Bir telefonun şarjı 1 saat 20 dk’da 

dolduğuna göre telefon kaç dakikada şarj 

olur? 

 

2) Bir öğrenci sözel derslerdeki bir soruyu 40 

sn’de çözerken sayısal derslerdeki soruyu 

110 saniyede çözmektedir. 30 sözel 60 

sayısal sorudan oluşan bir sınavı bu 

öğrenci kaç dakikada bitirmiştir? 

 

 

 

3) Bir videonun oynatıcısında video süresi 

720 sn olarak gösterildiğine göre bu video 

kaç dakikadır? 

 

 

4) Bir bölgede yaşanan deprem sonrası 

enkaz altından 120 saat sonra bir insan 

canlı olarak kurtarılmıştır.  

Buna göre bu insan enkaz altında kaç gün hayata 

tutunmuştur? 

 

 

5) Kaybolan köpeği için ilan veren Deren, 

ilan verdiği saatten 48 saat sonra 

köpeğini bulduğuna göre Deren kaç gün 

köpeği için üzülerek geçirmiştir? 

 

 

6) Bir atletizm yarışmasında takımlardan 

birindeki oyunculardan birinci koşucu 1 

dk 24 sn ile kendi etabını tamamlamış ve 

yerine ikinci koşucu girerek geri kalan 

etabı 2 dk 34 sn ile tamamlamıştır. 

Yarışmayı 200 sn’de bitiren takımlar kazandığına 

göre bu takımın yarışma sonucu hakkında bilgi 

veriniz. 
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Örnek: Bir televizyon kanalında 12:24’te 

başlayan haberler 1 saat 36 dakika sürmüştür. 

Buna göre haberler bittiğinde saat kaçtır? 

 

 

 

 

 

Toplama işlemi yapılırken saatler alt alta, 

dakikalar alt alta yazılır. Dakikalar alt alta 

toplandığında 1 saatten fazla dakika oluşuyorsa 1 

saatlik kısmı saat bölümüne elde olarak verilir. 

Geri kalan dakikalar yazılır.  

Alıştırmalar:  

a) Saat 9:10’da başlayan bir sınavın süresi 1 

saat 50 dakikadır. Sınav saat kaçta 

bitmiştir? 

 

 

b) Aydın’dan yola çıkan bir otobüs saat 

16:25’te harekete geçmiş ve 2 saat 55 

dakika sonra Afyon’a ulaşmıştır. Buna 

göre otobüs Afyon’a ulaştığında saat 

kaçtır? 

 

 

c) İnternetten izleyeceği bir sinema filminin 

süresi 2 sa 35 dakikadır. Saat 11:45’de 

filmi izlemeye başlayan Burak, filmi 

bitirdiğinde saat kaçtır? 

 

 

d) 13:35’de kitap okumaya başlayan İpek 

156 dakika kitap okuduktan sonra saat 

kaç olur? 

 

 

e) 10:18’de temizlik yapmaya başlayan bir 

kişi 118 dakika temizliğini bitiriyor. 

Temizlik işlemi bittiğinde saat kaçtır? 

 Örnek: 1 saat 15 dakika kitap okuyan Pelin, 

kitabını bıraktığında saatin 14:05 olduğunu 

görüyor. Buna göre pelin saat kaçta kitap 

okumaya başlamıştır? 

   

 

 

Çıkarma işlemi yapılırken saatler alt alta, 

dakikalar alt alta yazılır. Dakikalar alt alta 

çıkartılırken ‘çıkan’ dakika küçük olduğunda 

saatten bir saat alınır ve 60 dk olarak eklenir. 

Saatten de 1 saat eksiltilir. Çıkarma işlemi 

yapılır. 

Alıştırmalar:  

a) 1 saat 23 dakikalık bir ders videosu 

bittiğinde saat 15:45 olduğuna göre video 

saat kaçta başlamıştır? 

 

 

b) 2 saat 34 dakikalık bir filmin bitiminde 

saate bakan Pınar, saatin 12:08 olduğunu 

görüyor. Buna göre Pınar videoya 

başladığında saat kaçtır? 

 

 

c) Saat 16:24’ten 197 dakika önce saat 

kaçtır? 

 

d) Evden çıkarken dışarıda geçirdiği süreyi 

dakika ve saniye olarak cep telefonu 

programını açan Kaan, eve döndüğünde 

saatin 17:02 olduğunu programın ise 135 

dk 24 sn olduğunu görüyor. Buna göre 

evden çıktığında saat kaçtı? 

 

 

e) Feribot ile Bodrum’dan İstanbul’a giden 

Kamil’in yolculuğu 255 dk 38 sn 

sürmüştür. Feribottan indiğinde saat 

12:05:00 olduğuna göre feribota biniş 

saati kaçtır? 
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GÜN – HAFTA: 1 hafta =7 gün 

Örnek: 3 hafta = …………… gün 

3x7=21 gün  

3 hafta = 21gün 

Alıştırmalar: 

a) 5 hafta = …………… gün 

b) 8 hafta = …………… gün 

c) 10 hafta = …………… gün 

d) 52 hafta = …………… gün 

Örnek: 49 gün = …………… hafta 

49:7=7 hafta  

49 gün = 7 hafta 

Alıştırmalar: 

a) 5 gün = …………… hafta 

b) 8 gün = …………… hafta 

c) 10 gün = …………… hafta 

d) 52 gün = …………… hafta 

GÜN – AY: 1 ay =30 gün 

Örnek: 3 ay = …………… gün 

3x30= 90 gün  

3 ay = 90 gün 

Alıştırmalar: 

a) 2 ay = …………… gün 

b) 8 ay = …………… gün 

c) 12 ay = …………… gün 

d) 5 ay = …………… gün 

Örnek: 120 gün = …………… ay 

120 : 30 = 4 ay  

120 gün = 4 ay 

Alıştırmalar: 

a) 180 gün = …………… ay 

b) 330 gün = …………… ay 

c) 240 gün = …………… ay 

d) 510 gün = …………… ay 

AY – HAFTA: 1 ay= 4 hafta 

Örnek: 3 ay = …………… hafta 

3x4=12 hafta  

3 ay = 12 hafta 

Alıştırmalar:  

a) 6 ay = …………… hafta 

b) 5 ay = …………… hafta 

c) 12 ay = …………… hafta 

d) 60 ay = …………… hafta 

Örnek: 24 hafta = …………… ay 

24 : 4 =6 ay  

24 hafta = 6 ay 

Alıştırmalar: 

a) 8 hafta = …………… ay 

b) 16 hafta = …………… ay 

c) 32 hafta = …………… ay 

d) 52 hafta = …………… ay 

GÜN-YIL: 1 YIL : 365 GÜN  

Örnek: 3 yıl = …………… gün 

3 x 365 = 1095 gün  

3 yıl = 1095 gün 

Alıştırmalar: 

e) 2 yıl = …………… gün 

f) 4 yıl = …………… gün 

g) 8 yıl = …………… gün 

h) 10 yıl = …………… gün 

Örnek: 730 gün = ……………yıl 

730 : 365 =2 yıl  

730 gün = 2 yıl 

Alıştırmalar: 

e) 1460 gün = ……………yıl 

f) 3285 gün = ……………yıl 

g) 2555 gün = ……………yıl 

h) 4380 gün = ……………yıl 

YIL – AY: 1 YIL= 12 AY 

Örnek: 3 yıl = …………… ay 

3x12=36 ay  3 yıl = 36 ay 

a) 4 yıl = ………….. ay 

b) 5 yıl = ………….. ay 

c) 10 yıl = ………….. ay 

d) 72 ay = ………….. yıl 

e) 84 ay = ………….. yıl 

f) 132 ay = ………….. yıl 
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Alıştırmalar:  

1) Bir yurt dışı eğitimine katılan bir 

öğrencinin eğitim süresi 3 hafta 12 gün 

sürdüğüne göre bu öğrencinin eğtimi kaç 

gün sürmüştür? 

 

 

2) Bir bebeğin dünyaya geldiği günden beri 4 

ay 3 hafta süre geçtiğine göre bebek kaç 

günlüktür? 

 

3) Bir internet sitesinin yayın hayatına 

başlayalı 2 yıl 3 ay 1 hafta olduğuna göre 

bu internet sitesinin kaç günlük yayın 

hayatı vardır? 

 

 

4) Bir karınca 720 gün boyunca kendine yuva 

yapmak için uğraşıyor. Bu karınca kaç 

ayda yuvasını yapmıştır? 

 

 

5) Kuşlar soğuk bir bölgeden sıcak bir 

bölgeye geçerken 210 gün boyunca uçuş 

yaptığına göre kaç ay uçuş yapmıştır. 

 

 

6) Bir robotun yapımı için 1169 gün harcayan 

bir ekip robotu kaç yıl kaç ay kaç haftada 

tamamlayabilmişlerdir. 

 

 

 

7) Yurt dışında bir yere çalışmaya giden bir 

işçi 3063 gün sonra ülkesine dönmüştür. 

Bu işçi yurt dışında kaç yıl kaç ay kaç 

hafta kaç gün yurt dışında kalmıştır. 

 

 

 

 

Ülkemizde tarihler Gün/Ay/Yıl şeklinde atılır. 

Örnek: 03.04.2012 tarihinden 2 yıl 8 ay 28 gün 

sonra oluşan tarih nedir? 

  

 

 

 

 

Toplama işlemi yapılırken YIL/AY/GÜN sıralaması 

yapılır. Aynı zaman dilimleri alt alta yazılır. 

Günleri topladığımızda içinde bir aylık zaman 

dilimi oluşuyor. Oluşan bu 1 ay, ay bölümüne 

elde gibi verilir. Kalan gün, gün kısmında 

bırakılır. 

  

 

 

 

 

Ayları topladığımızda içinde bir yıllık zaman 

dilimi oluşuyor. Oluşan bu 1 yıl, yıl bölümüne 

elde gibi verilir. Kalan ay, ay kısmında bırakılır. 

  

 

 

 

 

Oluşan tarih 01.01.2015’tir 

Alıştırmalar: 

a) 24.05.2008 tarihinde bankaya yatırılan bir 

miktar para 3 yıl 11 ay 25 gün sonra 

çekilmek isteniyor. Paranın çekilmek 

istendiği zamandaki tarih kaçtır? 
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b) 21.06.2010 tarihinde işe başlayan bir kişi 

5 yıl 8 ay 22 gün çalıştıktan sonra işinden 

ayrılıyor. Bu kişinin işten ayrılış tarihi 

kaçtır? 

 

 

 

Örnek: 18.09.2003 tarihinde doğan bir kişi 

04.03.2019 tarihinde kaç yaşındadır? 

 

 

 

 

Çıkarma işlemi yapılırken YIL/AY/GÜN sıralaması 

yapılır. Aynı zaman dilimleri alt alta yazılır. 

Günleri çıkartırken ‘çıkan’ gün sayısının yeterli 

olmadığı görülür. Aydan bir ay alınır ve gün 

olarak eklenir. Ay kısmından da 1 ay eksiltilir. 

Sadece gün kısmında çıkarma işlemi yapılır. 

  

 

 

 

Ayları çıkartırken ‘çıkan’ ay sayısının yeterli 

olmadığı görülür. Yıldan bir yıl alınır ve ay olarak 

eklenir. Yıl kısmından da 1 yıl eksiltilir. Ay 

kısmında ve yıl kısmında çıkarma işlemleri 

yapılır. 

Sorudaki kişi 15 yaşını doldurmuş ve 15 yaşından 

5 ay 16 gün büyüktür. 

 

Alıştırmalar: 

a) 21.07.1998 tarihinde şe başlayan bir kişi 

03.01.2020 yılında emekli olduğu için işini 

bırakıyor. Bu kişi kaç yıl kaç ay kaç gün 

çalışmıştır? 

 

 

 

 

b) 25.08.2001 tarihinde bankaya yatırılan bir 

miktar para 09.05.2012 tarihinde 

çekiliyor. Para bankada ne kadar süre 

kalmıştır? 

 

 

 

 

c) Tabloda Kaan ve Arda’nın doğum tarihleri 

verilmiştir. 

Kaan’ın doğum tarihi Arda’nın doğum tarihi 

04.03.2009 12.04.2007 

 

Buna göre Kaan ve Arda arasındaki yaş farkı kaç 

yıl kaç ay kaç gündür? 

 

 

 

d) 03.07.2010 tarihinde 3 yaşını doldurmuş 

çocuklar için bir etkinlik düzenlemek 

isteyen bir anaokulunun çalışmasına 

aşağıdaki çocuklardan hangisi veya 

hangileri katılabilir? 

Çocuklar 
Doğum 

tarihleri 

Betül 02.04.2007 

Gülse 09.12.2007 

Tülin 11.08.2007 

Sevgi 02.02.2007 

 

 

 


