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 به نام خدا

در جلسه قبل با جمع زمانها آشنا شدیم، این قسمت درباره تفریق زمانها با هم حرف 

 داریم: قانون تا دو تفریق میزنیم. ما برای

 ها دقیقه..هم زیر ها ثانیه یعنی( جمع مثل درست) بنویسیم هم زیر رو اعداد اینکه اول

 ...هم زیر ساعتها و هم زیر

و  نیمک کم هم از رو ها ثانیه..بدیم انجام رو تفریق عملیات کنیم شروع: دوم قانون

 ..میدادیم انجام قبال که تفریقی مثل دقیقه ها و ساعتها رو  از هم . درست

 میزنیم: مثال یه

 
 که اعداد رو زیر هم بنویسیم.، بود اول قانون این

 حاال طبق قانون دوم باید ثانیه ها رو از هم کم کنیم:

 

 تفریق اعداد مرکب
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 بعد دقیقه ها رو کم کنیم:

 
 :کنیممیو در نهایت ساعتها رو از هم کم 

 
 یه مثال دیگه ببینید:

 
 و زیر هم نوشتیم. کردیم رعایت رو یک قانون

 دقیقه..میشن کم هم از ها ثانیه..کنیم کم هم از رو اعداد طبق قانون دوم حاال میخوایم

 هم. از ساعتها و هم از ها

 4که میشه  کنیممی کم ۱۷ از تا ۷۱ 

  ۷1که میشه  کنیممیکم  92تا از  ۱2

 4 که میشه کنیممیکم  ۱تا از  9و 
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 ما هیچ ودنب بزرگتر ها باالیی عدد اگه یعنی بود سابق مثل هم تفریق اینجا تا خب

 اما اگه عدد باالیی کوچیکتر بود چی؟..تفریق کردن نداشتیمبرای  مشکلی

 زیر: مثال ثلم..کوچیکتره پایینی ثانیه از باالیی ثانیه کنیم فکر مثال بیاین

 
 شدن نوشته هم زیر همه..شده رعایت اول قانون

 هم از ساعتها و هم از ها دقیقه..شن کم هم از ها ثانیه باید: دوم قانون

 نه! کنیم؟؟ کم ۷۱ از رو 9۳ میتونیم نظرتون به خب

 .بگیریم قرض دقیقه یعنی ش همسایه از بریم مجبوریم 

 یه مامت دلبازی و دست با اونم..بده قرض بهمون دقیقه یه میگیم و سراغش میریم

  کنیم؟؟ چکار حاال...میده قرض ما به دقیقه

 .بزرگه خیلییییی برامون دقیقه..ایم ثانیه ما
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 .کنیممی دیلتب خودمون واحد به چطور؟؟ بشه؟؟ خودمون مثل کنیممی خورد رو دقیقه میایم

 ۰1 اون..شد برطرف مشکلمون االن..شد راحت خیالمون خب..ثانیه ۰1 میشه دقیقه یه

 .کنیممی اضافه داشتیم قبل از که مقداری به رو ثانیه

 چون کنیم مک یکی هم رو دقیقه باشه یادمون..میدیم انجام رو تفریق تمام ارامش با حاال

 شد: چطور ببینید حاال...میشه کم یکی پس دیگه گرفتیم ازش

 
 

 92 میشه؟؟میشه چی کنیم تفریق بزگتره 9۳ از ۱۱..قبلی قوانین سراغ میریم حاال

 

 :کنیممی تفریق راحتی به و نداره مشکل ش بقیه
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 یه مثال دیگه:

 

 

 . کردیم رعایت رو نویسی هم زیر قانون

 پس..بزرگتره ۱1 از 9۳ یعنی بیشتره پایینی از باالیی ثانیه.. رو باال اعداد کنیممی چک

 :نویسیممی راحتی به رو جوابش

 

     رضق کنیم؟؟ چکار کنیم؟؟ تفریق تونیمنمی کمتره 9۱ از ۱۷ ها دقیقه مورد در اما

 گیریممی

 ساعت از  کی؟ از

 ساعت یک چقدر؟؟

 نه؟؟  کنیم استفاده ۷از عدد  میتونیم

 نیست یکسان واحدمون چون چرا؟؟

 .نیمکمی خوردش و..گیریممی ازش واحد ؟ یه چکارکنیم

 .کنیممی استفاده ۰1 از دقیقه، پس ما ۰1یه ساعت میشه  
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 44کم کنیم  که جوابش میشه  ۳۷رو از  9۱حاال باید 

 :نویسیممیحاال این مقدار رو زیر دقیقه ها 

 
 پس جواب نهایی میشه:

 
 

 

 یه مثال دیگه:حاال 
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قانون اول که رعایت شده و همه زیر هم نوشته شدن، حاال باید بریم سراغ تفریق 

 کردن:

 کرد! کم 94 از نمیشه رو ثانیه 4۴ کنیممی مقایسه میریم

 شه حل مشکل تا گیریممی قرض ثانیه ۰1 یعنی دقیقه یک ش همسایه از پس

 
 

 42میشه  کنیممیکم  24رو از  4۴

 :نویسیممیاومده رو زیر قسمت مربوط به ثانیه ها جواب به دست 

 
 ساعت یه و ساعت سراغ میریم پس..کنیمکم ۱1 از نمیتونیم رو 92 دقیقه سراغ میریم

 :گیریممی قرض دقیقه ۰1 یعنی
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 4۷کم کنیم میشه  ۳1رو از  92حاال باید 

 :نویسیممیجواب به دست اومده رو زیر قسمت دقیقه ها 

 
 ما به صورت زیر میشه:جواب نهایی 

 
 

 

 

 

 

 ۷9حل تمرین صفحه 

 جمع و تفریق اعداد مرکب
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در جدول زیر زمان رسیدن قطار به ایستگاه های مترو شهر تهران را می بینید.زمان -۷

شروع حرکت هر قطار،در جدول زیر  نوشته شده است.زمان رسیدن آنها به هر ایستگاه 

 را مشخص کنید.

 
دقیقه بعد به ایستگاه بهشتی  9از ایستگاه مفتح حرکت میکنه  ۷1:۱۷وقتی مترو ساعت 

و انجام و عملیات ر نویسیممیمیرسه..پس باید با هم جمع بشن..دقیقه ها رو زیر هم 

 میدیم.
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دقیقه بعد به ایستگاه بهشتی  9از ایستگاه مفتح حرکت میکنه  ۷۷:42وقتی مترو ساعت 

و انجام و عملیات ر نویسیممییقه ها رو زیر هم میرسه..پس باید با هم جمع بشن..دق

 میدیم.

 
 

دقیقه بعد به ایستگاه بهشتی  9از ایستگاه مفتح حرکت میکنه  ۷۱:۴۴وقتی مترو ساعت 

و انجام و عملیات ر نویسیممیمیرسه..پس باید با هم جمع بشن..دقیقه ها رو زیر هم 

 میدیم.
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تگاه ، چه زمانی به ایسبهشتی سوار مترو شوددر ایستگاه شهید  ۷۴:4۳اگر رضا ساعت 

 میرسد؟ میرداماد

 ۱دقیقه تا ایستگاه همت و  4دقیقه..بعد ۴از ایستگاه بهشتی باید به مصلی برود یعنی 

 دقیقه تا میرداماد

  کنیممیاول اینها رو با هم جمع 

5 + 4 + 7 = 16 

 دقیقه زمان میبره ۷۰یعنی از بهشتی تا میرداماد 

 ۷۴:4۳وار مترو بهشتی شده؟ حاال چه ساعتی س

 کنیممیدقیقه جمع  ۷۰با  این ساعت رو

 که دقیقه زیر دقیقه و ساعت نویسیممیطبق قانون جمع ساعتها اول عددها رو طوری 

 زیر ساعت باشه.

 

 خب حاال جمع کنیم.

 
 ..چطور؟کنیممیبیشترشد پس تبدیل  ۴2دقیقه از 

 کنیممی ۰1تقسیم بر 
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 دقیقه  4پس میشه یه ساعت و 

 .کنیممیمی نویسیم و به ساعت یکی اضافه  4به جای دقیقه 

 

 

 

 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam5@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"به ، امتحانی حل شده


