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  10ثانیه را نشان می دهد ولی ساعت دیواری اتاق او یک ساعت و 50دقیقه   21و  16ساعت مچی سروش ساعت  -9

ثانیه عقب است. ساعت دیواری اتاق اوچه ساعتی را نشان می دهد. چه موقع روز است؟ 20دقیقه و  

 

 

می گذرد یعنی چند ساعت وچند  ثانیه  40ساعت  5روز و 7از هفته قبل ساعت ریاضی تا هم اکنون که ریاضی داریم  - 01

گذشته است؟  و چند ثانیه دقیقه  
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