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DİJİTAL SAAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamanı kontrol etmek için 

birçok insan koluna saat takar 

ve hemen hemen her evin 

duvarlarında bir saat vardır. 

Zamanı ölçmeye yarayan 

alete saat denir. Günlük 

yaşantımızda birçok yerde 

saatle karşılaşırız. 

YELKOVAN 

Dakikaları 

gösterir. 

 

AKREP 

Saatleri 

gösterir. 

ANALOG SAAT 

Günlük hayatta analog saat ve dijital saat kullanılır. 

Dakikaları 

gösterir. 

 

Saatleri 

gösterir. 

Analog saatlerde 1 

saatin geçmesi için 

yelkovanın bir tam 

tur atması gerekir. 

Yelkovan bu turunu 

60 dakikada 

gerçekleştirir. Bu da 

bize 1 saatin 60 

dakika olduğunu 

gösterir. 

 

Bir gün 24 saattir. Bu saatlerin 12’si öğleden önce, 

12’si de öğleden sonra olarak adlandırılır. Şimdi gelin 

bu durumu aşağıdaki örnekler üzerinden inceleyelim. 
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       Aşağıda verilen saatleri öğleden önce ve öğleden sonra olarak yazınız. 

 

 

 

 

 

Analog saatlerin okunmasında yelkovan etkili rol oynar. Yelkovan 12’yi gösterdiğinde tam 

saat olarak ifade edilir, 6’yı gösterdiğinde ise yarım (buçuk) saat olarak ifade edilir. 

Yelkovan 3’ün üzerinde olduğunda dakika 15’tir. Bu durumda 15 geçiyor ya da çeyrek 

geçiyor olarak adlandırılır. 

Yelkovan 9’un üzerinde olduğunda 45 geçe ya da çeyrek kala olarak okunur. 
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Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. 

 2 saat yüz yirmi dakikadır. 

 Yelkovan 12’yi, akrep de 5’i gösterdiğinde saat 17.00 olabilir. 

 Bir günde 24 dakika vardır. 

 Öğleden önce 09.00 ile öğleden sonra 21.00 aynı anı ifade eder. 

 Dijital saatte 20.45 yazarken 9 ’a çeyrek var diye ifade edebiliriz. 

 

Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru yanıtları bulup işaretleyeniz. 

1) Bir analog saatte akrep 3 ile 4’ün 

ortasını, yelkovan ise 6’yı gösterirse saat 
öğleden önce kaçtır? 
 

  A) 15.30 

  B) 03.30 

  C) 15.00 

2) İstanbul’dan saat 11.00 de yola çıkan bir 
otobüs, 5 saat sonra Ankara’ya vardığında 
saat kaçı gösterir? 
 

  A) 15.00 

  B) 06.00 

  C) 16.00 

3) Yandaki saatte yelkovan 
bir tam tur attığında saat 
kaç olur? 

 
  A) 10.30 

  B) 11.00 

  C) 12.00 

4) Saat 12.30’da evden çıkan Berk, yarım 

saat sonra eve dönmüştür. Berk saat kaçta 
eve dönmüştür? 
  A)                     B) 

 

          

              C)  

 


