
 

 

 درهر دقیقه عقربه ساعت شمار چند درجه حرکت می کند؟

این سوال یکی از سواالتی است که همیشه مطرح بوده و کمتر دانش آموز در پی یافتن پاسخ آن بر می آید  

 د.نفقط به فرمول اکتفا می کنو معلمین گرامی نیز بخاطر ضیق وقت در کالس 

در صفحه ساعت با وجود دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار و حرکت  آنها ،  همیشه زاویه ای بین دو عقربه  

 تشکیل می شود که برای اندازه گیری و تعیین درجه این زاویه از فرمول زیر استفاده می کنیم.

 عدد عقربه ساعت شمار ( = فرمول زاویه بین دو عقربه × 30)  –عدد عقربه دقیقه شمار (  × 5/5)            

 360) زاویه تمام صفحه(  قسمت تقسیم شده است .از آنجا که اندازه یک دایره  12می دانیم که صفحه ساعت به  

که همان درجه  30تقسیم کنیم برابر با  12را بر  360درجه ) دو برابر زاویه نیم صفحه ( می باشد.  بنابراین اگر 

می  12و دقیقه شمار روی عدد  1شمار روی عدد  ساعتزاویه بین دو ساعت می باشد. یعنی در ساعت  یک که 

 درجه خواهد بود. 30باشد. زاویه بین این دو عقربه 

حرکت  60دقیقه می باشد. در طول یک ساعت عقربه دقیقه شمار  یک دور کامل یا  60از آنجا که یک ساعت برابر 

می رسیم یعنی عقربه دقیقه شمار در هر  6تقسیم کنیم به عدد  60درجه را بر  360انجام می دهد. بنابراین اگر  

                  درجه را تشکیل می دهد. 6حرکت خود) یک دقیقه( زاویه 



 

 

 حال این سوال پیش می آید:

 ضرب می کنیم؟ 5/5به  6چرا در فرمول ،  عدد دقیقه شمار را بجای 

اندازه زاویه بین دو درجه از زاویه دقیق شمار علمی  و اثبات شده است  یا صرفا برای محاسبه دقیق  5/0آیا کسر  

 ؟ می باشدعقربه ساعت 

 اثبات می شود.  مبسوطپاسخ این سوال ها بطور 

را  دور می زند.  بار صفحه دایره ای ساعت 12برای اینکه عقربه ساعت شمار یک دور کامل بزند عقربه دقیقه شمار  

درجه را  360به عبارتی در مدت زمانی که طول می کشد عقربه ساعت شمار صفحه ساعت را یک دور کامل بزند و 

 بار حرکت می کند. 720عقربه دقیقه شمار  کامل کند.

خواهد    12×  60=  720دقیقه     60ساعت در   12دقیقه تقسیم شده است حاصل ضرب  60صفحه ساعت که به 

 بود

 720را بر  360درجه را طی می کند .   360اگر بخواهیم بدانیم در هر دقیقه عقربه ساعت شمار چند درجه از  

 360÷  720 = 5/0درجه خواهد بود .      5/0تقسیم می کنیم که حاصل  

درجه حرکت می  5/0از آنجا که وقتی عقربه دقیقه شمار یک دقیقه حرکت می کند عقربه ساعت شمار نیز به اندازه  

در جه حرکت عقربه  5/0منطقی نخواهد بود و بایستی    6کند بنابراین در فرمول ضرب عدد  دقیقه شمار در  

  6 - 5/0=   5/5                                 ساعت شمار  را از دقیقه شمار کم کنیم .

 در جه حرکت می کند. 30درجه و در هر ساعت  5/0عقربه ساعت شمار در هردقیقه  -1 :ایج نت



 

 

 درجه حرکت می کند. 360درجه و در هر ساعت  6عقربه دقیقه شمار در هر دقیقه  -2 

،  درجه ای عقربه دقیقه شمار 6درجه عقربه ساعت شمار در کنار حرکت  5/0بدلیل حرکت  نتیجه : 

در فرمول تعیین اندازه زاویه بین دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار  ،  عدد دقیقه شمار را به جای 

 .ضرب کنیم درجه  5/5باید به  درجه 6

 

 باز خوانی فرمول زاویه بین دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار و چند نکته 

 عدد عقربه ساعت شمار ( = فرمول زاویه بین دو عقربه × 30)  –عدد عقربه دقیقه شمار (  × 5/5)            

 حاصل تفریق باید همواره مثبت باشد. به عبارت دیگر اختالف را محاسبه می کنیم : 1نکته 

 عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار چه زاویه ای باهم می سازند؟ 4: 15"در ساعت   مثال : 

  

 ( 4×  30)   -(   15×  5/5= ) 120  -  5/82=  5/37دو عقربه     زاویه بین                          

 360درجه بود ، باید آن مقدار را از  180اگر زاویه بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار بیش از  :2نکته 

 درجه کم کنیم.



 

 

 

      زاویه بین دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار چند درجه است؟ 11:  5"درساعت مثال : 

  

 (11×  30)   -(   5×  5/5= ) 330  -  5/27=  5/302زاویه بین دو عقربه    

زاویه بین دو کم می کنیم تا  360درجه بیشتر است ، آن را از  180چون اختالف از 

  360 – 5/302=  5/57                                                          عقربه بدست آید.

، صفر خواهد  12هیچ زاویه ای تشکیل نمی شود بنابر این زاویه بین دو عقربه در ساعت  12در ساعت  :3نکته 

 بود.

 



 

 

 


