
 دبستان پیشگامان دانش                    سیده زهرا کابلی                                                                            

 بسمه تعالی 

 تلفیق ریاضی و هنر 

 تکلیف خالق 

 ، ماژیک، طلق، فوم، سوزن ته گرد. لوازم مورد نیاز:مقوا، مداد رنگی

رنگی رسم کنید و مکان ساعت ها و دقیقه هارا روی آن   یس م روی یک مقوا   6یک دایره به شعاع  

 مشخص نمایید.سپس یک طلق را به همان اندازه برش بزنید و روی کار خود بچسبانید. 

 س م رسم کنید.   12و   6،7،8،9،10،11روی یک مقوای دیگر هفت دایره هم مرکز به شعاع های  

 

 

 

)این کار با امتداد دادن  کنیددقیقه ساعت رنگ  همانند تصویر فضای شماره یک را به اندازه یک 

دقیقه، فضای  5فضای شماره دو را به اندازه (.مکان دقیقه ها روی ساعت به راحتی امکان پذیر است.
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دقیقه، فضای شماره پنج به اندازه  15دقیقه، فضای شماره چهار به اندازه10شماره سه به اندازه 

 رنگ کنید. با رنگ های متفاوت  دقیقه 30دقیقه و فضای شماره شش به اندازه 20

صفحه ساعت را که روی آن طلق چسبانده اید به وسیله سوزن به مرکز آن هفت دایره متصل کرده  

 و بر روی یک فوم ثابت کنید. 

 دقت کنید که صفحه ساعت با حرکت انگشت روی آن صفحه رنگی قابل چرخیدن است. 

به راحتی می توانید با عالمت زدن با ماژیک وایت برد روی  حاال با استفاده از وسیله ای که ساخته اید 

 کسر مربوط به هر دقیقه خواسته شده را بیابید.  ،طلق

 

 دقت کنید که دو فلش قرمز رنگ برای شروع کار رو به روی هم باشند. 

  ی این کار ابتدا دو فلشاخواهیم نشان دهیم که کسر مربوط به ده دقیقه چه می شود.بر مثال می 

رو به روی هم قرار می دهیم و بعد با استفاده از قسمت نارنجی رنگ که نمایانگر ده   قرمز رنگ را

و  سپس صفحه چرخان را می چرخانیم  زنیم. دقیقه است در امتداد آن روی صفحه ساعت عالمت می
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با    .. .مکان عالمت زده را در مکان شروع کار قرار می دهیم و ده دقیقه بعدی را عالمت می زنیم و. 

قسمت مساوی تقسیم شده است.پس کسر مربوط به ده  6این کار متوجه می شویم صفحه ساعت به  

 دقیقه، یک قسمت از شش قسمت مساوی است. 

دقیقه چه کسری از  20گردانی که ساخته اید نشان دهید که  ی  سوال:با استفاده از صفحه  ✓

 یسید. را بنو  8:20یک ساعت است و سپس عدد مخلوط مربوط به ساعت 


