
İMT Hoca Ortaokul Matematik

www.youtube.com/imthoca

Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı 
hareketlerden dolayı yerel saat farkları oluşur.
Örneğin; İstanbul’da yerel saat 11.00 iken 
Dominik’te 04.00’dür.
Acun, uçakla İstanbul saatiyle saat 08.18’de 
Dominik’e uçuyor. Dominik’e indiğinde Dominik’te saatin 12.00 olduğunu görüyor.
Buna göre, İstanbul ile Dominik arası uçuş süresi ne kadardır? (1sa. = 60 dk.)
A) 3sa. 42 dk. B) 4sa. 42 dk. C) 8sa. 42 dk. D) 10 sa. 42 dk.

İstanbul Dominik
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Aşağıdaki bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiştir.

Tabelanın ışıklandırma sistemi Akşam 19.15’te 
açıldıktan sonra ertesi gün sabah 06.30’a 
kadar açık kalmıştır.
Buna göre, bu tabela kaç saat kaç dakika 
açık kalmıştır?

A) 10 sa. 15 dk.
B) 10 sa. 45 dk.
C) 11 sa. 45 dk.
D) 11 sa. 15 dk.

#evdekal
TÜRKİYE
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Yanda bir video izleme uygulamasına ait 
ekran görüntüsü verilmiştir.
Bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 
10:22 ifadesi videonun 10 dakika 22 saniyelik 
bölümünün izlendiğini, sağ alt tarafında 
yer alan 06.19 ifadesi ile geriye videonun 
6 dakika 19 saniyelik bölümünün kaldığını 
göstermektedir.
Buna göre, bu videoyu 13 dakika 51 saniye 
izleyen öğrencinin izlemesi gereken kaç 
dakika kaç saniyelik bölüm kalmıştır?
A) 02.50 B) 03.10 C) 03.50 D) 02.10

ZAMAN ÖLÇME

youtube.com/watch?v=kGUtUaOBD8

x

◊  Dünya’nın kendi ekseni etrafında 1 kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süreye gün denir.
◊  Yılın on iki bölümünden her birine ay denir.
◊  Birbirini takip eden 7 günden oluşan zaman parçasına hafta denir.
◊  Dünya’nın Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 6 saatlik 

zamana yıl denir.
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  HESAPLAMALARDA

    1 yıl = 365 gün

    1 ay = 30 gün

    1 yıl = 52 hafta
kabul edilir.

10:22 6.19

BECERİ TEMELLİ

Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te başladığı Cumhurbaşkanlığı görevini 
10 Kasım 1938’e kadar sürdürmüştür.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığındaki görev süresi ne kadardır?

             A) 15 yıl 1 ay 11 gün    B) 14 yıl 11 gün

             C) 15 yıl 11 gün       D) 15 yıl 1 ay 19 gün
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