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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 3:ي صفحه  سوم دبستان

  
 كتاب درسي)  69ي   صفحه - ضرب و تقسيم( - 1

4نمره)  1( ماند. ليوان باقي مي 21 6 24 24 3 21      

 كتاب درسي)  75ي  صفحه -ضرب و تقسيم (  - 2

63  نمره) 1( رسد. بستني مي 7به هر نفر      9 7    

 كتاب درسي)  74و  66 يها   صفحه -ضرب و تقسيم ( - 3

    4 4 16
2 8 16
 
 

  (الف 

  

16 8 2  ب)  

  نمره دارد.) 1(هر مورد صحيح 

 كتاب درسي)  73 ي صفحه -ضرب و تقسيم( - 4

الف) 
 

    يا هر شكل ديگري كه ضلع موازي ندارد.

 ب)
ضلع موازي دارد. 2يا هر شكل ديگري كه  

    

  )گر نيز قابل قبول است.نمره دارد و موارد صحيح  دي 1(هر شكل صحيح 

 كتاب درسي)  83و  82ي  ها صفحه – محيط و مساحت( - 5

  نمره) 5/0( )ن ك(خط راست: 
  (يك مورد كافي است.) نمره) 5/0( )م د(يا  )د س(يا  )م س(خط:  پاره
  )دو مورد كافي است. و نمره دارد 5/0(هر مورد صحيح يا (د ك) يا (س ن)  )س ك(يا  ن)د (يا  )م ب(خط:  نيم

 نمره) 1( جين 4ها در  تعداد ليوان

 ))تشريحيتشريحيهاي رياضي (هاي رياضي (  پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 4:ي صفحه  سوم دبستان

 
 كتاب درسي)  58و  52ي ها  صفحه - ي اجسام نور و مشاهده( - 6

  .باشد. در حالتي كه چشمانشان بسته 1
  سد.به چشمانشان نر ،شود . در حالتي كه نوري كه از جسم بازتاب مي2
  )موارد صحيح ديگر نيز قابل قبول هستند. .نمره دارد 1هر مورد صحيح ( 

 كتاب درسي)  53ي  صفحه -ي اجسام  نور و مشاهده( - 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نمره دارد.) 5/0صحيح  اتّصال(هر  
 كتاب درسي)  57ي   صفحه – ي اجسام مشاهدهنور و ( - 8

و ديـوار در قسـمتي    تسجسم اهمان رنگ با  شود هم اين اجسام بازتاب مي سطح هر يك از نوري كه ازكند كه  پوريا مشاهده مي
  آيد. به رنگ جسم درمي كه نور بازتاب شده روي آن افتاده است

 كتاب درسي)  62 و 57 ي  ها صفحه – جو كنيم و بسازيم و ي اجسام و جست نور و مشاهده(  - 9

هـا در   از آن تـر از جسـم باشـد    توانـد بـزرگ   مـي  ها آن در ي تصوير اندازه جا كه هستند و از آن فرورفتههاي  آينه ها، اين آينه
  شود. پزشكي استفاده مي دندان

  نمره دارد.) 1ص شده شخّ(هر قسمت م
 كتاب درسي)  65ي  صفحه - )1جا ( نيرو، همه(  - 10

سرسره بـازي را   ،بنابراين ؛آورند را به حركت درميبازي ي   ها وسيله بازي بچه به جز سرسره  نشان داده شدههاي  ي بازي در همه
  كنيم. گذاري مي عالمت ها را با  و ساير بازي ×با 

  .)نمره دارد 5/0 صحيح، گذاري عالمتهر ( 

 نمره) 1(

»الف« »ب«   

توانند از خود  اجسامي كه همواره مي
 نور توليد كنند.

موادي كه فقط جسام ساخته شده از ا
كنند. در تاريكي از خود نور توليد مي  

 ))تشريحيتشريحي((  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 5:ي صفحه  سوم دبستان

  

  
 »مجتبي مجاهدي –نگاه به گذشته «  كتاب درسي) 54  ي  صفحه –عددهاي كسري ( - 1

  است. 64چون كسر مورد نظر برابر يك است پس صورت و مخرج آن بايد برابر باشند؛ بنابراين مربع همان 

64= رقم يكان 4   

 »مجتبي مجاهدي«  رسي) كتاب د 66ي  صفحه – ضرب و تقسيم( - 2

  خورد پس: سيب مي 5آرش هر روز 

  
 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  74و  68 ،67ي ها   صفحه -  ضرب و تقسيم( - 3

  شود.  24ها  ضرب آن رقمي را پيدا كنيم كه حاصل بايد اعداد يك

  
  پر كرد. رقمي با اعداد يك توان مربع و دايره را روش مي 4به 

 »شيران ساناز نادري«  كتاب درسي)  73ي   هصفح – ضرب و تقسيم( - 4

4 1 3
 

     

  تر است. تا بيش 3تعداد پاهاي هر گربه از تعداد دم آن 

15گربه وجود دارد. 5در اين بوستان  3 5    

 »ديرمزهرا س«  كتاب درسي)  75تا  73ي  ها صفحه – ضرب و تقسيم( - 5

ها تقسيم كنيم تا تعداد تماشاگران در هر رديف مشخص  اند، پس اين تعداد را بايد به تعداد رديف بليط خريده نفر 63چون فقط 

63اند. نفر نشسته 7در هر رديف،   شود.  9 7   

  تعداد پاهاي
 گربه هر

  دم هرتعداد 
 گربه 

 ))تستيتستيهاي رياضي (هاي رياضي (  پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 6:ي صفحه  سوم دبستان

 »شيران ساناز نادري«  كتاب درسي)  74ي   صفحه – ضرب و تقسيم( - 6

  
 »شيران ساناز نادري«  كتاب درسي)  83و  82ي  ها صفحه – محيط و مساحت( - 7

  س) ر، (ها: (آ د)، (د ر)، (آ ر)، (آ ب)، (ب س)، (آ س)، (ب د) خط پاره

  ها: (د ف)، (ب ف)، (ب م)، (د م) خط نيم

8 4 4    

  

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  84ي   صفحه - محيط و مساحت( - 8

  شود. خط مشاهده مي پاره 10خط دارد پس در يك ده ضلعي،  ههر چند ضلعي به تعداد اضالع خود پار

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي)  76ي  صفحه -  ضرب و تقسيم( - 9

))3  ×2 (– )1  ×7 (– 15) × (1 ) +3  ×3 (– 14(  

12  =2  ×6 ) =6 – 8) × (1  +5) = (6 – 7 – 15) × (1  +9 – 14= (  

 »سطحي اب سهكت«  كتاب درسي)  84ي  صفحه -  محيط و مساحت( - 10

  قطر دارد. 5ضلعي  قطر و پنج 9ضلعي  ها، شش با توجه به شكل
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 7:ي صفحه  سوم دبستان

  

 
11 - )كچويي محمدحسيننگاه به گذشته ـ «  كتاب درسي) 38ي  صفحه -ي باارزش  آب ماده« 

 دهد. ، آب شور موجود روي زمين را نشان مي»ب«با توجه به كتاب درسي سطل آب مانند قسمت 

 »ريحانه اميني«  كتاب درسي) 66و  65ي  ها حهـ صف )1جا ( نيرو، همه( - 12

هـل دادن جسـم باعـث حركـت آن     (بسـتن كشـو)   » 2«ي  كند ولي در گزينه با كشيدن حركت ميجسم  ،»4«و  »3« ،»1«هاي  در گزينه
  شود. مي

 »محمدحسين كچويي«  كتاب درسي)  58ي  صفحه –ي اجسام  نور و مشاهده( - 13

  چشم ما برسد. هب شود تا تابد و از آن بازتاب مي ببينيم، نور از منبع نور به جسم مي كه ما بتوانيم اين سؤال را براي اين
 »اميرحسين اسمعيلي«  كتاب درسي)  66ي  صفحه - )1جا ( نيرو، همه( - 14

هر بار كه تـاب بـه او نزديـك     كشد و تاب را ميابتدا محسن  صحيح است.» 2«ي  كتاب درسي، گزينه 66ي  با توجه به متن صفحه
  حركت كند. بتواندتا تاب  دهد شود آن را هل مي مي

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي)  62و  61ي ها  صفحه - جست و جو كنيم و بسازيم( - 15

انـدازه   ي تخت هم تصوير در آينه ؛ي تخت داريم مي هر دو صاف هستند يك آينهي آلوميني ي بادكنك و ورقه پوستهدر حالتي كه 
  است.با جسم 

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي)  65و  64ي ها  صفحه - )1ا (ج نيرو، همه( - 16

  آورند. ي بازي را به حركت در مي ها وسيله بچه ،است هايي كه در صورت سؤال آمده  زيي با در همه
 »محمدحسين كچويي«  كتاب درسي)  57 و 56 ي   ها صفحه –ي اجسام  نور و مشاهده( - 17

  ي تخت وصل شده است. ه به اشتباه به آينهي برآمده است ك آينه ،سطح بيروني قاشق
 »مجتبي پورجعفري«  كتاب درسي)  61و  60ي ها  صفحه -جست و جو كنيم و بسازيم ( - 18

 . بنابراين سطح آن بايـد ماننـد آينـه باشـد؛    هاي مختلف بررسي كنيم تصوير را در آينههاي  ويژگيخواهيم  به كمك اين وسيله مي
بنـابراين   كند بايد سطح آن صاف و كامالً بدون چروك باشد تا نور را منظّم بازتاب كنـد. نه عمل آي مانند سطح وسيلهكه  براي اين

  هدف انجام اين كار ايجاد بازتاب منظّم از سطح وسيله است.
 »سطحي كتاب سه«    كتاب درسي) 61 و 60 ،55 يها  صفحه - جست و جو كنيم و بسازيم ي اجسام و  نور و مشاهده( - 19

  .ها استفاده كرد توان از آن كنند بنابراين براي ساخت آينه نمي گفته شده نور را به طور منظّم بازتاب نمي هيچ يك از وسايل

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 62تا  59ي ها   صفحه -جست و جو كنيم و بسازيم ( - 20

توان ساخت. را مي برآمدهي فرورفته، تخت و  اليت كتاب درسي، هر سه نوع آينهبا استفاده از اين وسايل و مطابق فع  

 ))تستيتستي((  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 8:ي صفحه  سوم دبستان

  

  
 »نگار سهيال چهرهنگاه به گذشته ـ «  )فارسي 18ي   صفحه -  نهادها( - 21

  ها كتاب شود.  جمع بسته مي» ها«شود، بلكه با  جمع بسته نمي» ان«ي كتاب با  كلمه
 »زهرا مقتدري«    )فارسي 77و  73 تا 71، 64، 57ي ها صفحه –اخالق فردي و اجتماعي و راه زندگي ( - 22

  بزرگ ،پايان، پهناور انتها: بي بي
 »الهام رضايي«  ) فارسي 73و  72، 66، 62ي  ها صفحه – راه زندگياخالق فردي و اجتماعي و ( - 23

  صورت صحيح كلمات نادرست:
  هاي نغمه»: 1«ي  گزينه
  اذيت»: 2«ي  گزينه
  جبرئيل»: 3«ي  گزينه

 »نگار سهيال چهره«  )  يفارس 75ي  صفحه - راه زندگي( - 24

» 3«ي  ي گزينـه  هامـا جملـ   ،ي آن اسـت  معناي كاملي ندارند و مخاطب به دنبال شنيدن ادامـه » 4«و » 2«، »1«هاي  هاي گزينه عبارت
  فعل دارد و معنايش كامل است.

 »اسماعيل عناني«  )  فارسي 68ي  صفحه –راه زندگي ( - 25

  »بو خوش -مزه خوش -رفتار خوش -حال خوش«
 »زهرا مقتدري«  )  فارسي 71ي   صفحه - زندگيراه ( - 26

  »:2«ي  صورت صحيح بيت گزينه
  »آفتاب و ماهتاب / در غروب و در طلوع«

 »زهرا مقتدري«  )  فارسي 59 ي  صفحه - اخالق فردي و اجتماعي ( - 27

  مربوط به زمان حال است. ،»3«ي  عبارت گزينه
 »محمد رمضي«  )  فارسي 70ي   صفحه - راه زندگي( - 28

  بود. شادمان -سالم اهللا عليها - (ع)، از ازدواج با حضرت زهرا حضرت علي
 »اسماعيل عناني«  )  فارسي 57ي   صفحه - اخالق فردي و اجتماعي ( - 29

  گردد. نيز به پيرمرد برمي» او«سال بيشتر شده است. ضمير  90مفهوم مصراع دوم اين است كه عمر پيرمرد از 
 »سطحي كتاب سه«  )  فارسي 78ي  صفحه – راه زندگي( - 30

از آن قابـل برداشـت   » 2«ي  توان دريافت كرد؛ اما مفهوم گزينه المثل صورت سؤال مي را از ضرب» 4«و  »3«، »1«هاي  مفهوم گزينه
  نيست.

 ))تستيتستي((فارسي و نگارش فارسيفارسي و نگارش فارسيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 9:ي صفحه  سوم دبستان

  
 »اهللا خديوپور روح«  كتاب درسي)  31و  30ي ها  صفحه - شود؟ نيازهاي خانواده چگونه تأمين مي( - 31

  كنند. بافي يا كشاورزي كمك مي ا، قاليه در روستاها، زنان در دوشيدن شير دام

 »سيدحجت شريعتمداري«  كتاب درسي)  38 تا 36ي ها  صفحه -درست مصرف كنيم ( - 32

  جويي كرد و همچنين از اسراف جلوگيري نمود و به اندازه مصرف كرد. با توجه به محدوديت منابع بايد صرفه

 »الهام رضايي«  كتاب درسي)  38ي    صفحه -درست مصرف كنيم ( - 33

  كنيم. كنيم، در واقع از منابع طبيعي هم محافظت مي ميوقتي ما درست و به اندازه مصرف 

 »الهام رضايي«  كتاب درسي)  37و  36ي  ها صفحه –درست مصرف كنيم ( - 34

  اگر به چيزي احتياج ندارم، آن را نخرم.كنم  سعي مي

 »دوئيمشهسامان «  كتاب درسي)  37ي   صفحه – درست مصرف كنيم( - 35

  .است روي در مصرف چيزي زياده به معنياسراف 

 مطالعات اجتماعيمطالعات اجتماعيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
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 »الهام رضايي«  كتاب درسي)  52ي  صفحه -  ماه مهماني خدا( - 36

اجازه داده است تا ماه رمضان سـال بعـد، هـر     بيماران و كساني كه توانايي روزه گرفتن در ماه رمضان را ندارندخداوند مهربان به 

  زمان كه توانستند روزه بگيرند.

 »اهللا خديوپور روح«  كتاب درسي)  48 و 47ي ها  صفحه - گو با خدا  و تگف( - 37

  ها: بررسي ساير گزينه

  خداوند پاك و منزّه است و ستايش مخصوص اوست.»: 1«ي  گزينه

  )29ي  ي رعد، آيه سوره(دهند.  خوشا به حال كساني كه ايمان دارند و كارهاي خوب و شايسته انجام مي»: 2«ي  گزينه

  )23ي  ي اسراء، آيه سوره(با پدر و مادر خود به خوبي سخن بگو. »: 3«ي  گزينه

  )17ي  ي لقمان، آيه سوره((لقمان به فرزندش گفت:) اي فرزندم! نماز را به پادار. »: 4«ي  گزينه

 »پريسا عباسيان«  كتاب درسي)  62 تا 60ي  ها صفحه –سخن آسماني( - 38

هـا حقيقتـي    شـان ايسـتاده بودنـد. آن   يا ي كردند پشت ديوار خانـه  تالوت مي(ص) آن سه نفر براي شنيدن آيات قرآن كه پيامبر 

  وانستند آن را با هيچ قول و قراري فراموش كنند.ت بزرگ را در قرآن يافته بودند كه نمي

 »پريسا عباسيان«  كتاب درسي)  62ي  صفحه -سخن آسماني( - 39

  رات و احكام ديني را به روشني بيان كرده است.خدا در قرآن راه و رسم زندگي را به ما نشان داده و دستو

 »الهام رضايي«  كتاب درسي)  57ي  صفحه -عيد مسلمانان( - 40

  اكبر  اهللا -اهللا  الّا  اله ال -اكبر  اهللا -اكبر  اهللاذكر تكبير: 

 هاي آسمانهاي آسمان  هديههديههاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 11:ي صفحه  سوم دبستان

  

 »رضا قنبرينگاه به گذشته ـ «  كتاب درسي) 72و  71 ي ها صفحه –ضرب و تقسيم ( - 41

)    كنيم: ظر را محاسبه ميابتدا عبارت مورد ن )
6

2 3 ( )
2

8 6  ( )8 8 5 6 8 5 8 6 40 48 88             

)  ي درست: بررسي گزينه ) ( )4 22 4 9 13 4 9 4 13 4 9 4 6 7
4 9 4 6 4 7 36 24 28 88
            

         
   

  هاي نادرست: بررسي گزينه
( )

3
2 1 ( )

6
9 3  18 88  1«ي  :گزينه«   

( )
5

5 1 ( )
4

3 1  20 88  2«ي  :گزينه«  

( ) ( ) ( )4 5 4 4 4 5 4 4 9 36 88          3«ي  :گزينه« 

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  62 ي صفحه – تقسيمضرب و ( - 42

  تا از حاصل كم كنيم. 70جمع كنيم و سپس  42و  25دهيم. ابتدا بايد عدد را با  نشان مي عدد را با 
  ( )25 42 70 20      

)چون  )25 42  پس بايد بيشتر است  70واحد از  20ي  به اندازه( )25 42   باشد. 90برابر  
25 42 6725 42 90 67 90         

  كم كنيم. 90را از  67بايد  آوردن   براي به دست
90 67 23    

 »رضا قنبري«  كتاب درسي)  72 تا 70ي ها   صفحه -  ضرب و تقسيم( - 43

( )14 3 7 7 3 21 21 42 42 7 69 2 7

6 2 8 8 7 5614 2 7

       
   

  
   

   

56مسئله است. خ پاس 2ي  گزينه 2 54  

 »ديمزهرا سر«  كتاب درسي)  75تا  73ي  ها صفحه – ضرب و تقسيم( - 44

15كيف درست كرد. 6توان  تاي آن قابل استفاده است كه با آن مي12زيپ  15پس از هر  4 1 12     

45 .درست كردتوان  كيف مي 18زيپ،  45با  15 15 15 3 6 18       

 رياضي پيشرفتهرياضي پيشرفتههاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 12:ي صفحه  سوم دبستان

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  77ي   صفحه -  قسيمضرب و ت( - 45

  كنيم. تقسيم مي 7را بر  56آوريم براي اين كار  ه را به دست ميقهاي هر طب ابتدا تعداد پنجره
56 7 8   هاي هر طبقه تعداد پنجره  

  واحد دارد. پس: 4پنجره دارد. اما هر طبقه  8پس هر طبقه 
8 4 2   هاي هر واحد تعداد پنجره  

 »نسيم جوادي«  كتاب درسي)  81ي  صفحه -  محيط و مساحت( - 46

  نادرست است. »: 1«ي  گزينه

  نادرست است. »: 3«ي  گزينه

نادرست است. »: 4«ي  گزينه
  

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  83 و 82 يها  صفحه -  محيط و مساحت( - 47

  شود: خط به صورت زير درست مي نيم 4هم از برخورد هر دو خط با 

  ها خط ب الف = نيم -ج الف  -د الف  -هـ الف 
  
  

ها با  نقطه تقاطع خطتمام خطوط يكديگر را قطع كنند و خط درست شود بايد  كه بيشترين تعداد نيم خط داريم براي اين 4وقتي 
خط درست  نيم 4عبور نكنند با اين شرايط هر دو خط، خط از يك نقطه  2يكديگر متفاوت باشد. به عبارت ديگر بيشتر از 

  آيد: به عنوان مثال، شكلي مانند شكل زير به دست مي ناميم. ج و د مي -ب -خط را الف 4كنند.  مي

  خط الف و ب خط  نيم 4
  خط الف و ج خط نيم 4
  دخط الف و  خط نيم 4

  و ج بخط  خط نيم 4
  دو  بخط  خط نيم 4

  دو  جخط  خط نيم 4
6  ي تقاطع داريم. نقطه 6 4 24   ها خط كل نيم  

 اضافي است.

 اضافي است.

 اضافي است.
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 13:ي صفحه  سوم دبستان

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  84و  83 يها  صفحه – محيط و مساحت( - 48

  شود:  درست مي صورت زير به خط نيم 2با قرار دادن هر نقطه روي يك خط، 

   

9نقطه،  9پس با قرار دادن  2 18  شود. خط درست مي نيم  

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي)  76ي   صفحه -  ضرب و تقسيم( - 49

  شوند. جا مي كنيم. در هر مرحله (جمع و تفريق) و (ضرب و تقسيم) جابه مليات شروع ميگونه مسائل از آخرين ع براي حل اين

6×  5=  30تبديل تقسيم به ضرب       

30+  2=  32تبديل تفريق به جمع     

32÷  4=  8تبديل ضرب به تقسيم     

 است. 8پس عدد مورد نظر برابر با 

 »سطحي كتاب سه«    كتاب درسي) 83و  82ي ها   صفحه -  محيط و مساحت(  - 50

 د س -و د -الف و -ق الف -ن ق -خط است كه عبارت است از: س ن پاره 6دور تا دور شكل، شامل 
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 14:ي صفحه  سوم دبستان

  
 »فرد موسوي سيدعلينگاه به گذشته ـ «  كتاب درسي) 45ي  صفحه –زندگي ما و آب ( - 51

ن آب بيشتري در ليوان اول جاي گرفتـه و در  ريزد. بنابراي با ريختن همان مقدار آب در ليوان دوم مقداري آب از ليوان بيرون مي

 نتيجه بين ذرات خاك ليوان اول نسبت به خاك ليوان دوم فضاي بيشتري وجود دارد.

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 66تا  64ي    ها ـ صفحه )1نيرو، همه جا (( - 52

  آيد. دادن به حركت درميبا هل  اندازي)، جسم (مچ» ت«بوكس) و  ي (ضربه زدن به كيسه» پ«در موارد 

 »اميرحسين اسمعيلي«    كتاب درسي) 62ي  صفحه –جو كنيم و بسازيم و جست( - 53

  است.   ها ي خود آن  با فاصلهجسم برابر  دوي تصوير  فاصلهي تخت  در آينه ،كتاب درسي بهبا توجه 

 »وشپ سياه احمد احمدي«  كتاب درسي)  62 و 61ي   ها صفحه – جو كنيم و بسازيم و جست( - 54

ي  انـدازه ي كـم   در فاصـله ي فرورفتـه،   ود؛ در آينـه شـ  ي فرورفته ايجاد مـي  بكشيم آينه بيرونبا توجه به شكل اگر بادكنك را به سمت 

  .استتر از جسم  بزرگ تصوير

 »پور زهرا رسول«  كتاب درسي)  66تا  64ي ها   صفحه – )1جا ( نيرو، همه(  - 55

  دهيم. كشيم و هم هل مي زنيم، هم مي ديوار را رنگ مي اي را كه با آن در رنگ زدن ديوار، وسيله

 پيشرفتهپيشرفته  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 15:ي صفحه  سوم دبستان

 »توحيد شكري«  كتاب درسي)  66تا  64ي ها  صفحه –)1جا ( نيرو، همه( - 56

  آن را به سمت باال بكشيم. براي حركت دادن جسم بايدن آب از چاه دباال آور در

 »حميدرضا اسكندري«  كتاب درسي)  57ي   صفحه - ي اجسام نور و مشاهده(  - 57

اسـتفاده   برآمـده ي  از آينـه  هـا  سرپيچ جـاده و در  تر است كوچكي جسم  از اندازه هموارهي تصوير  اندازه برآمدهي  ا در آينهتنه

  شود. مي

 »فاطمه احدزاده«  كتاب درسي) 62تا  60ي   ها صفحه –جو كنيم و بسازيم  و جست( - 58

شود سپس وقتـي پوسـته    اندازه از آن در آينه نمايش داده مي مدهيم ابتدا يك تصوير ه روي آينه يك مداد قرار مي هنگامي كه روبه

شود سپس هنگامي كه به آرامـي پوسـته را بـه     تر مي شود و تصوير كوچك ي برآمده ساخته مي فشاريم آينه را به آرامي به داخل مي

پاسـخ  » 3«ي  . بنـابراين گزينـه  شـود  تر مي شود و در هر حالت تصوير بزرگ ي تخت و سپس فرورفته ايجاد مي كشيم آينه بيرون مي

  صحيح است.

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي)  62ي  صفحه –جو كنيم و بسازيم  و جست(  - 59

 شود.   تر از جسم ديده مي ، بزرگدر آينهتصوير جسم  ي فرورفته قرار گيرد،  ي كمي از آينه اگر جسم در فاصله

 »سطحي كتاب سه«  ي)كتاب درس 62و  61ي ها  صفحه -جو كنيم و بسازيم  و جست(  - 60

 شود. تر از جسم و به صورت مستقيم ديده مي ها تصوير كوچك دهد. در اين آينه ي برآمده را نشان مي تصوير داده شده، يك آينه


