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 سجاد محمدنژاد  رياضي
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_  
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 كتاب درسي)  61 و 60 يها  صفحه – ضرب و تقسيم( - 1
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  .نيستپذير  بخش 8بر  59نمره)  5/0(  .استپذير  بخش 8بر  72نمره)  5/0(
 كتاب درسي)  64ي  صفحه -ضرب و تقسيم (  - 2
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  نمره) 5/0( .ماند نميگلي بدون گلدان هيچ صفر است پس مانده  چون باقي
 كتاب درسي)  71ي  صفحه -ضرب و تقسيم (  - 3
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 نمره) 5/0( .پذير نيست بخشباشد پس  مي 30مانده  چون باقي

 

 

  يكان 
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 ))تشريحيتشريحيهاي رياضي (هاي رياضي (  پاسخ سؤالپاسخ سؤال

 دهگان

 نمره) 1( گيرد. گل قرار مي 48در هر گلدان 
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 كتاب درسي)  80 ي  صفحه - گيري اندازه( - 4

    نمره) 5/0( ي راست زاويه يك، نمره) 5/0( »س«راست:  ي زاويه

    نمره) 5/0( ي باز زاويه سه، نمره) 5/0( »د« و» ن« ،»ب«ي باز:  زاويه

  نمره) 5/0( ي تند ، يك زاويهنمره) 5/0( »و«ي تند:  زاويه

 كتاب درسي)  84ي  صفحه - گيري اندازه( - 5
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نمره دارد.) 5/0(هر مورد صحيح 
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   كتاب درسي) 54ي  صفحه –ربا در زندگي آهن( - 6

  
  

 نمره دارد.) 5/0گذاري صحيح  (هر نام

   كتاب درسي) 58و  50ي     ها صفحه -در زندگي ربا ها و آهن سنگ( - 7

  
  
  
  
  

  )نمره دارد. 5/0صحيح  عالمت(هر 

   كتاب درسي) 49ي  صفحه – ها سنگ( - 8

  .نمك خوراكي ؛ ماننددارندخوراكي  كاربرد
  و ساعت. دستبند مانند ؛دارندتزئيني  كاربرد

  موارد صحيح ديگر نيز قابل قبول است.)(
   كتاب درسي) 56 و 50، 49 ي   ها صفحه – ربا در زندگي آهنها و  سنگ(  - 9

  دهند. نشان مي Nالمت ربا را با ع : قطب شمال آهن ) الف

  ) ب

  )ج

 نمره دارد.) 5/0 ،صحيح عالمت(هر  

   كتاب درسي) 57ي   صفحه - ربا در زندگي  آهن(  - 10

    نمره) 5/0( ي الكتريكيربا آهن )الف
  نمره) 5/0( شود. بيشتر ميربايي  خاصيت آهن) ب
  نمره دارد.) 5/0مورد صحيح  (هر شود. مينربا  جذب آهن چسب نواري و اي شيشه ظرف ،كش پالستيكي خط) ج

  

 ))ييتشريحتشريح((  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال

  است قابل بازيافت  از سنگ تهيه شده است وسيله

      

  ×    
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 نمره)5/0( نمره) 5/0(

»2« »1« »3« 

ww
w.
ka
no
on
.ir



  
 

  بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 6:يصفحه  چهارم دبستان

 
 
  

  

 
 »رضا شكفته -نگاه به گذشته «  درسي)كتاب  37ي  صفحه - (كسر  - 1

3 2 9 2 7
7 21 21 21 21    1«ي  :گزينه« 

3 1 9 1 10 5 15
8 24 24 24 24 12 36      2«ي  :گزينه«  
5 1 5 6 11

36 6 36 36 36    3«ي  :گزينه«  
1 1 4 1 5
9 36 36 36 36    4«ي  :گزينه«  

15است، حال » 2«ي  ترين عبارت، گزينه بزرگ» 4«و » 3«، »2«هاي  ن گزينهاز بي
7را با  36

  كنيم: مقايسه مي 21

,  صحيح است.» 2«ي  بنابراين گزينه ,
7 1 4 15 5 4 5

21 3 12 36 12 12 12      

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  67ي  صفحه -  ضرب و تقسيم( - 2

  تقسيم كنيم.  7را بر  365روز است پس بايد  7هفته هر 
365 7
350 50
15 2
14 52

1






   

  ي كامل و يك روز است. هفته 52 ،روز 365
 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  71و  70ي ها  صفحه - ضرب و تقسيم ( - 3

      تقسيم كنيم: 22را بر  484بايد 
484 22
440 20

44 2
44 22
00






  

  ت.اتوبوس الزم اس 22پس 
 »نگين سليماني«  كتاب درسي)  76ي  صفحه -  گيري اندازه( - 4

   دهد. را نشان مي» ر م س«ي  زاويه» 2«ي  فقط گزينه
 »رضا شكفته«  كتاب درسي)  78ي  صفحه – گيري اندازه( - 5

يـره ايـن   هر زاويه از يك رأس و دو ضلع تشكيل شده است. در تمام اشكال صورت سؤال، اين شرايط برقرار است اما در مورد دا
  ايط برقرار نيست بنابراين در دايره زاويه نداريم.رش

 ))تستيتستي((رياضيرياضيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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 »فاطمه احدزاده«  كتاب درسي)  84 ي  صفحه – گيري اندازه( - 6

  ي راست زاويه ب)   ي تند زاويه الف) 

  ي باز زاويه ت)   ي باز زاويهپ) 

  صفحه ي نيم زاويه ث) 

 »خاني رضا«  كتاب درسي)  80ي  صفحه -  گيري اندازه( - 7

گوينـد.   ي بـاز مـي   ي راست زاويـه  تر از زاويه هاي بزرگ ي تند و به زاويه تر باشند زاويه ي راست كوچك هايي كه از زاويه به زاويه
  بنابراين:

  ي تند زاويه د -الف
  ي راست زاويه ب 
  ي باز ويهزا هـ  -ج

 »اميرحسين اسمعيلي«  كتاب درسي)  84ي  صفحه -  گيري اندازه( - 8

  باشد. پس: مي 180برابر » س و ن«ي  ي زاويه دانيم كه اندازه مي
? ?57 43 32 180 48         ي ؟ ي زاويه اندازه  

57ي باز  زاويه 48 105     و ر س«ي  ي زاويه اندازه«  
48ي باز زاويه 43 91     د و ك«ي  ي زاويه اندازه«  

 »سطحي كتاب سه«    )كتاب درسي 84و  80 ،78هاي   صفحه - گيري  اندازه( - 9

 الزاويه است. آن مثلث قائم حتماًباشد،  90ي يك مثلث  اگر مجموع دو زاويه

 »سطحي كتاب سه«  )كتاب درسي 85و  84 هاي  صفحه -گيري  اندازه(  - 10

90 45 135
180 135 45
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 »مهال اصالحي -نگاه به گذشته«  كتاب درسي) 4ي  صفحه –(زنگ علوم  - 11

 كنند؛ بنابراين پس از گذشت زمان يكسان، عروسك سياه بيشتر گرم شده است. تر، گرما را بيشتر جذب مي اجسام با رنگ تيره

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 49ي  صفحه –ها  (سنگ - 12

  
  
  
  
  

  گويند. هاي دگرگوني مي ها سنگ كنند؛ به همين سبب به آن ها بر اثر گرما و فشار زياد تغيير مي برخي از سنگ

 »توحيد شكري«  كتاب درسي) 47ي   صفحه –ها  (سنگ  - 13
هـا در درون زمـين بـه دليـل      سـنگ بسيار گرم است.  ،ندرون زمي. دهد را نشان ميهاي آذرين  ي تشكيل سنگ نحوه ،اين فعاليت

  دهند. هاي آذرين را تشكيل مي مذاب پس از سرد شدن، سنگ اند. اين مواد گرماي زياد به حالت مذاب
 »پور زهرا رسول«  كتاب درسي) 53ي     صفحه - ربا در زندگي آهن( - 14

ربـا بيشـتر    به دو سر آهن هاي آهن برادهدر نتيجه  ؛يشتر استربا ب هاي آهن يعني در قطب ،ربا سر آهن ربايي در دو خاصيت آهن
  د.نچسب ميربا  آهناي ديگر ه از قسمت

 »توحيد شكري«  كتاب درسي) 57ي   صفحه –ربا در زندگي  (آهن  - 15
  يابد. ربايي آن افزايش مي هنرباي الكتريكي، خاصيت آ پيچ در آهن با افزايش تعداد دورهاي سيم

 »زينب عماديان«  كتاب درسي) 53و  52ي ها   صفحه - ربا در زندگي  (آهن  - 16
  د.نشو ربا نمي جذب آهن ،ي مسي مي و سكّهآلوميني ورق

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 44 تا 42هاي    صفحه -ها  (سنگ - 17
هنگام حركـت بـه   ها  سنگ اند. هايشان متفاوت ي ذره هاي ظاهري مانند رنگ، زبري، صافي، سختي و اندازه ها از نظر ويژگي سنگ

  شود. تر مي كوچك ي آنها ها صاف و اندازهتيز آن هاي شكنند. در نتيجه، لبه كنند و مي هم برخورد مي
 »محمدحسين كچويي«  كتاب درسي) 54ي    صفحه - ربا در زندگي  (آهن  - 18

رباي ماشين  از آهن Nقطب كنند. پس وقتي كه  نام همديگر را جذب ميهاي ناهم و قطب كنند دفع مينام همديگر را هاي هم قطب
ها از  نكنند؛ بنابراين ماشي نزديك شود، اين دو قطب همنام هستند و يكديگر را دفع مي» ب«رباي ماشين  از آهن Nبه قطب » الف«

  گيرند. شوند و فاصله مي هم دور مي
 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 58تا  53هاي    صفحه –ربا در زندگي  (آهن  - 19

ي آن براي خودش يك  ههر تكّ  را نصف كنيم، اي رباي تيغه يك آهنربا دو قطب اصلي دارد. حاال اگر  آهندانيم كه هر  مي
ربا  غلط هستند. در هنگام نصف كردن آهن» 4«و » 1«هاي  دو قطب دارد. پس گزينه ،ي آن هرباي كامل است. يعني هر تكّ آهن
 درست است.» 2«ي  جا نخواهند شد. پس گزينه مانند و جابه جاي خود مي ليه سراوS و  Nشوند، يعني  هاي اصلي آن عوض نمي قطب

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 54و  52ي   ها صفحه –ربا در زندگي  (آهن - 20
آن در سـمت چـپ    Sربا باشـد و قطـب    چنين اگر ميله آهن شود. هم ربا مي تواند آهني باشد كه در اين صورت جذب آهن ميله مي

 شود. ربا مي آن باشد، جذب آهن

 ))تستيتستي((  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال

بر اثر گرما و فشار زياد ييرتغ  

سنگ مرمر»: ب« سنگ آهك»: الف«   
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 »نگار سهيال چهرهنگاه به گذشته ـ «  )فارسي 32ي  صفحه –دانايي و هوشياري( - 21

  ي عبارات صورت سؤال: صورت كامل شده

  .خاستبرها  الف) صداي ترسناكي از آن سوي كوه

  شد. خردب) گلدان به زمين افتاد و 

 برايش ساالد بياورد. خواستپ) علي بعد از غذا از مادرش 

 »زهرا مقتدري«  ) فارسي 87و  81، 68، 64، 61، 57، 54ي ها صفحه -  آوران و نام يران منا( - 22

  اند: معناي صحيح كلماتي كه نادرست معنا شده

  رونق داشتن: خوب بودن وضع كسب و كار»: 2«ي  گزينه

  مدارا: با نرمي و ماليمت رفتار كردن»: 3«ي  گزينه

  رسد. هنگام رعد و برق از آسمان به گوش مي ، صدايي كهتندر: بانگ رعد»: 4«ي  گزينه

 »نگار سهيال چهره«  ) فارسي 66ي  صفحه -  ايران من( - 23

  ها: بررسي ساير گزينه

  گويند. مي »خودباور« ،هاي خودش آگاهي و باور دارد به كسي كه به توانايي»: 1«ي  گزينه

  گويند. مي» خوددار« ،به كسي كه مراقب رفتار خودش است»: 2«ي  گزينه

  گويند. مي »خودبين« ،بيند به كسي كه فقط خودش را مي»: 3«ي  گزينه

 »الهام رضايي«  ) فارسي نگارش 38ي  صفحه -  ايران من( - 24

» ن ظ ر« ،»منظـور «سـه حـرف اصـلي    ولي  ،خانواده است هم »ناظم، تنظيم و نظم«و با كلمات  است» ن ظ م« ،»منظّم«سه حرف اصلي 

  .نيستواده خان هم »منظّم«ي  و با كلمه است

 »زهرا مقتدري«  )  فارسي 87و  70، 61 هاي صفحه –آوران  و نام ايران من(  - 25

    تبريزي (شهريار)  محمدحسين بهجت  »هماي رحمت«شعر 

  به دلقنديطي  »انتظار«داستان 

  ن گيالنيگلچي  »باران«شعر 

 فارسي و نگارش فارسيفارسي و نگارش فارسيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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 »الهام رضايي«  )  فارسي 67و  63، 62، 56ي ها  صفحه -  ايران من( - 26

  :نادرستصورت صحيح كلمات 
  قامتي  »: 1«ي  گزينه
  نشاط»: 2«ي  گزينه
  تپش »: 3«ي  گزينه
  نفوذ -آغوش»: 4«ي  گزينه

 »زهرا مقتدري«  ) فارسي 87 و 61ي ها صفحه -  آوران و نام ايران من( - 27

  »:1«ي  هصورت صحيح بيت گزين
  »خدا را ،همه در رخ علي بين / به علي شناختم من به خدا قسم ،دل اگر خداشناسي«

 »نگار سهيال چهره«  ) فارسي نگارش 63ي    صفحه - آوران نام( - 28

  يك جمله بيشتر وجود ندارد.» 2«ي  گيرند و در گزينه حروف ربط ميان دو جمله قرار مي
  ها: بررسي ساير گزينه

  حرف ربط است.» ووا»: «1«ي  گزينه
  حرف ربط است.» چون»: «3«ي  گزينه
  حرف ربط است.» زيرا»: «4«ي  گزينه

 »اسماعيل عناني«  )  فارسي 85و  58ي  ها صفحه –آوران و نام ايران من( - 29

  :هاي هر گزينه عبارت است از . فعلمشخّص كنيمها را  فعل بايدبراي شمارش جمالت 

  جمله  2 كند است و جدا مي»: 1«ي  گزينه
  جمله  3شست نگذشت، نبود، »: 2«ي  گزينه
  جمله  4ورزيدم  سرودم، مي خواندم، مي بودم، مي »:3«ي  گزينه
  جمله  3رفتم  ماندم، فرو مي خوابيدند، بيدار مي مي »:4«ي  گزينه

 »سطحي كتاب سه«  ) فارسي 84 تا 80ي ها صفحه -  آوران نام(  - 30

  ها: صورت صحيح ساير گزينه
  نخستين كودكستاني بود كه در ايران داير شد. ،ي اطفال باغچه»: 2«ي  گزينه
  ها به كار قنّادي پرداخت. بان، زمستان پدر جبار باغچه»: 3«ي  گزينه
  ن هنگامي كه به ايران آمد، ابتدا در مرند اقامت گزيد.با جبار باغچه»: 4«ي  گزينه
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 11:ي صفحه  چهارم دبستان

  

 

 

 »رضا قنبري«  كتاب درسي) 38ي     صفحه -؟ تين شهرها چگونه به وجود آمدند(نخس - 31

  ه است.النهرين پديد آمد تمدن سومر در سرزمين بينكتاب،   ي با توجه به نقشه

 »اهللا خديوپور روح«     كتاب درسي)    47ي  صفحه –سفري به شهر باستاني همدان(  - 32

 .تشكيل دادندلين حكومت را ها او با پيروزي بر آشوري ها بودند كه مادها گروهي از آريايي

 »سيدحجت شريعتمداري«  كتاب درسي) 51ي    صفحه - )1سفري به تخت جمشيد (( - 33

  كيلومتري شيراز قرار دارد. 130در حدود  ،مقبره كوروش ،پاسارگاد

 »اسماعيل عناني«  ي)كتاب درس 55 تا 52ي  ها صفحه –)1(سفري به تخت جمشيد (   - 34

 -1د از: فرمـانروايي او صـورت گرفـت عبارتنـ     ي دورهدر اقـداماتي كـه   از جمله تخت جمشيد به فرمان داريوش اول ساخته شد و 

از  هايي اخت سكّهس -4ساخت چاپارخانه  -3ها  ساخت راه -2و انتخاب شهربان براي هر بخش  هاي مختلف تقسيم ايران به بخش

  .از سربازان ورزيده هزار نفري ايجاد سپاه ده -5طال 

 »سيدحجت شريعتمداري«  كتاب درسي) 54ي   صفحه -)1سفري به تخت جمشيد ((  - 35

  هايي به اسم چاپارخانه ساخته شدند. محل ،هاي اصلي  هدر كنار جاداول در زمان داريوش 

 مطالعات اجتماعيمطالعات اجتماعيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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 12:يصفحه  چهارم دبستان

  
  

 

 

 »نگار سهيال چهره«  كتاب درسي) 49 تا 47ي  ها صفحه - (نماز در كوهستان   - 36

  كشيم نه تمام صورت را. در تيمم از جايي كه موي سر روييده تا روي ابروها را مسح مي

 »الهام رضايي«  كتاب درسي)      57ي   صفحه - ديدار دوست( - 37

  ) در شهر قم قرار دارد.سمرقد حضرت معصومه (

 »نگار سهيال چهره«  كتاب درسي) 66و  64ي ها صفحه - ترين شب (روشن  - 38

 جنگيدند. اي باهم مي ترين بهانه هايي از مردم به كوچك در آن زمان، گروه

 »نگار سهيال چهره«  كتاب درسي) 71 و 66ي  ها صفحه - ترين شب روشن( - 39

 همسر حضرت محمد (ص) بود. ،(س)اولين زني كه به دين اسالم پيوست حضرت خديجه 

 »اسماعيل عناني«  ي)كتاب درس 62ي     صفحه - كودك شجاع( - 40

  موارد: بررسي

  امام محمد تقي (ع) در هشت سالگي به امامت رسيدند نه هجده سالگي. )الف

  سالگي به شهادت رسيدند. بنابراين هفده سال امامت كردند. 25در  هشت سالگي به امامت و ايشان )ب

  ، به معناي سخاوتمند و بخشنده است.»جواد«هاي ايشان  يكي از لقب )ج

  .استامگاه ايشان در شهر كاظمين د) آر

  صحيح است.» ج«و » ب«پس موارد 

 هاي آسمانهاي آسمان  هديههديههاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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 13:ي صفحه  چهارم دبستان

  

  
  

  

 »سطحي كتاب سهنگاه به گذشته ـ  «  كتاب درسي) 71ي    صفحه - (ضرب و تقسيم  - 41

  99×  100=  9900متر   روي آرش، سانتي مقدار پياده            

9900 75
7500 100
2400 30
2250 2

150 132
150
000




 



 

 »مجتبي مجاهدي«  درسي) كتاب  63ي   صفحه -  ضرب و تقسيم( - 42

اُمين عدد الگو چه 66كه ببينيم  براي اين .شوند در اين الگو تكرار مي 9و  5، 4، 7، 2شود پنج عدد  طور كه مشاهده مي همان

  شوند. تا اعداد تكرار مي 5تا  5ي آن را به دست آوريم چرا كه  مانده تقسيم كنيم و باقي 5را بر  66عددي است كافي است 

  است. 2اُمين عدد همان اولين عدد يعني 66مانده يك است پس  چون باقي .تايي و يك دسته يكي است5ي  دسته 13 ر بابراب 66

66 5
50 10
16 3
15 13

1






   

 »خاني رضا«  كتاب درسي)  71ي   صفحه -  و تقسيمضرب (  - 43

  ي خريد:هزار تومان 11جفت جوراب  90توان  هزار تومان پرداخته است، با اين پول مي 990
990 11
990 90
00

  

  
  

 رياضي پيشرفتهرياضي پيشرفتههاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال

هاي آرش تعداد قدم
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 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  76 ي صفحه –گيري اندازه( - 44

  خط ا نيم ها  = تعداد زاويه 0  خط نيم  2 ها  = تعداد زاويه 1

  خط نيم  3 ها  = تعداد زاويه 3  خط نيم  4 ها  = تعداد زاويه 6

 خط نيم  5 ها  = تعداد زاويه 10  

    ها داراي الگوي زير است: پس تعداد زاويه

  اُم:12ي  بايد الگوي فوق را ادامه دهيم تا جمله
  شود. زاويه درست مي 66

  
 »اميرحسين اسمعيلي«  كتاب درسي)  80 ي فحهص – گيري اندازه( - 45

  هاي تند ب م، س ب م، س ب د : زاويه دو ب ن، آ ب و، م ب ن، د ب ن،  هاي تند  : تعداد زاويه 7
  زهاي با ويهام ب آ، م ب و، د ب آ، د ب و، س ب و : ز  بازهاي  : تعداد زاويه 5

 »نگين سليماني«  كتاب درسي)  81 و 80ي ها  صفحه -  گيري اندازه( - 46
  تواند تند و هم باز و هم راست باشد. توان چيزي گفت زيرا هم مي ها نمي ي مجموع آن ي تند هستند و درباره اين دو زاويه، دو زاويه

 »خاني رضا«  كتاب درسي)  85ي  صفحه - گيري اندازه( - 47
ت) و مثلث (ب پ ت) با 60  =1باشد ( مي 60هاي آن  ي هر كدام از زاويه الع است پس اندازهاالض مثلث (آ ب ت) متساوي

180  الزاويه است و دو ضلع ديگر آن باهم برابر است داريم: توجه به اين كه قائم 90 90    
90  الساقين هاي مجاور به ساق مثلّث متساوي يهوز زاي هر كدام ا ت = اندازه2 2 45    

60 45 105    =2 + ت1ت   
360 105 255   ي ؟ اندازه  

 »فاطمه احدزاده«  كتاب درسي)  85ي  صفحه – گيري اندازه( - 48
ي  بوده كه برابر است با زاويه 90دو برابر آن برابر درجه است.  45 دهگفته ش الساقين هاي تند مثلّث متساوي ي زاويه اندازه

  .15:00هاي ساعت در ساعت  بين عقربه
 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 80و  78هاي  صفحه –گيري  اندازه( - 49

 ديگر عمودند. دانيد قطرهاي مربع بر يك طور كه مي همان

  شود. ي راست ديده مي زاويه 8رو،   ه شكل روبهبنابراين با توجه ب
 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 85ي  صفحه –گيري  اندازه( - 50

  .درجه هستند 75ي مجاور به ساق هر دو  الساقين است پس دو زاويه مثلث متساوي

( )

( )

? ( )

1 75
2 180 75 105

180 2 180 105 75







 

    

      

 ؟   

75 1 2
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51 -  توحيد شكري -گاه به گذشتهن«  كتاب درسي) 38و  37هاي    صفحه -ه (گرما و ماد« 

دهند، بنابراين گرماي بيشـتري بـه درون ليـوان     تر از خود عبور مي فلزها نسبت به چوب، شيشه و پالستيك، گرما را بهتر و سريع
  ها خواهد شد. ي ليوان تر از آب داخل بقيه شود و آب داخل ليوان فلزّي گرم فلزّي منتقل مي

 »پور مصطفي لطيفي«  تاب درسي)ك 43 و 42هاي    صفحه -ها  (سنگ - 52

و  نـداده اسـت  آن را خـراش   كـدام از وسـايل جـدول    زيرا هـيچ   ؛تر است ها سخت ي گزينه از همه »الف«سنگ ه به جدول، با توج
  كنند. ها كمتر است؛ زيرا سكّه، ناخن و چاقو روي آن خراش ايجاد مي ي سنگ از بقيه »ب«سختي سنگ 

 »محمدحسين كچويي«  رسي)كتاب د 47ي   صفحه - ها  (سنگ  - 53

  شود. هاي آذرين يافت مي ها بيشتر از جاهاي ديگر سنگ فشان در آتش
 »رضا شكفته«  كتاب درسي) 46ي    صفحه -ها سنگ(   - 54

رسوبي است.  ، اين نوع سنگ، مدلي از سنگدرسي كتاب 46ي  ت صفحهاليمطابق فع  
 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 58 تا 56 يها    صفحه - ربا در زندگي  (آهن   - 55

  ربا به كار رفته است. نما آهن در ساخت كارت اعتباري (بانكي) و قطب
 »توحيد شكري«  كتاب درسي) 57و  56ي ها     صفحه - ربا در زندگي  (آهن  - 56

 بشمال و قطـب جنـو   به سمت ،ربا آهندر نهايت قطب شمال  ،ربا را طوري روي آب قرار دهيم كه آزادانه بچرخد وقتي يك آهن
  گيرد. قرار مي» 2«ي  گزينه مانندربا  ، آهنشكلنشان داده شده در  هاي جغرافيايي ه به جهتگيرد. با توج قرار مي جنوبسمت به  آن،

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 54ي   صفحه –ربا در زندگي  (آهن  - 57

 روي روبـه ربـا،   دو آهـن نـام  هاي هم قطب ،است  ق ماندهمعلّ ربا جا كه آهن از آن كنند. دفع ميديگر را  ربا يك نام آهنهاي هم قطب
 روي روبـه رباي پـاييني   آهن Sپاييني است و يا قطب  رباي آهن Nرباي بااليي به طرف قطب  آهن Nيعني قطب  ؛ديگر هستند يك 

  رباي بااليي است. آهن Sقطب 
 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 55ي  صفحه –ربا در زندگي  (آهن  - 58

، »الـف «يعنـي قطـب    رباي اوليه است كه روي ميخ كشيده شده است؛ قطب ايجاد شده در نوك ميخ، مخالف قطبي از آهنم داني مي
»N « 1«و نوك ميخ شكل« ،»S «قطب » 2«جا كه نوك ميخ شكل  چنين از آن است؛ هم»N « ب«است پس قطب« ،»S «.است  

 »سطحي هكتاب س«  كتاب درسي) 53ي     صفحه –ربا در زندگي  (آهن - 59

 ربا ميخ آهني را پيدا كرد. توان با آهن شوند و مي ربا نمي آهنجذب  ديگري ها ميخ ،به غير از ميخ آهني

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 54تا  52هاي    صفحه - ربا در زندگي  (آهن  - 60

رباي ديگر را جذب  اي خود از يك آهنه نام با يكي از قطبتواند قطب ناهم وه بر اين كه ميربا عال ه داشته باشيد كه يك آهنتوج
رباي ديگر را دفع  هاي خود از يك آهن نام با يكي از قطبربا قطب هم يك آهن .آهني را نيز جذب كند سمجتواند يك  كند، مي

هاي  رت جسمربا باشند كه در اين صو توانند آهن يا آهن ) مي3) و (2اجسام ( .ربا هستند ) حتماً آهن4) و (1كند؛ پس اجسام ( مي
 ديگر را جذب كنند. توانند يك ) مي4) و (2(

 پيشرفتهپيشرفته  علومعلومهاي هاي   للپاسخ سؤاپاسخ سؤا


