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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 3:ي صفحه  سوم دبستان

  
 كتاب درسي)  84ي   صفحه -محيط و مساحت  ( - 1

  الف) 

  

2نمره)  5/0(  ب)  0 2    ضلعي + قطرهاي چهارضلعي  قطرهاي سه  
 نمره) 1( ) پ

 كتاب درسي)  86و  85ي ها  صفحه - محيط و مساحت( - 2
13نمره)  1(    الف) 5 4 3 8 3 3 6 2 1 48           محيط شكل   
10ره) نم 1(      ب)  7 70   محيط شكل  

 كتاب درسي)  77 ي    صفحه -ضرب و تقسيم ( - 3
63برابر امير برگه دارد.  9اميرحسين      7 9    

  نمره دارد.) 5/0نمره و جواب آخر  1(راه حل 
 كتاب درسي)  105تا  103 ي ها صفحه -جمع و تفريق(  - 4

      

9 3 8 5
1 2 5 4
8 3 8 5

2 5 4
8 1 8 5

5 4
8 1 3 5

4
8 1 3 1







   

   مداد رنگي پرداخت كرده است.ي  خريد جعبهتومان بابت  8131
  نمره دارد.) 5/0نمره و جواب آخر  1(راه حل 

 كتاب درسي)  95ي  صفحه – محيط و مساحت(  - 5
  عرض ×= طول  مستطيل مساحت    الف) 

    7 42    
42متر  سانتينمره)  1(     7 6    عرض  

2  ب)  2 4   ع7  مساحت مرب 4 28   مساحت مستطيل  
28 4 24   مساحت رنگي  

  نمره دارد.) 5/0نمره و جواب آخر  1(راه حل 

 ))تشريحيتشريحيهاي رياضي (هاي رياضي (  پاسخ سؤالپاسخ سؤال

 نمره) 5/0( نمره) 5/0(
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  تشريحيتشريحيپاسخ پاسخ 
 4:ي صفحه  سوم دبستان

 
 كتاب درسي)  74و  70، 69ي ها  صفحه -)2جا ( نيرو، همهو  )1جا ( نيرو، همه( - 6

  توقّف   الف)
  قرار دهيم. ديگر ها را نزديك هم كافي است آنب) 

  ج) كشيدن 
  د) هل دادن

  نمره دارد.) 5/0(انتخاب هر مورد صحيح 

 كتاب درسي)  62و  61ي  ها صفحه -جو كنيم و بسازيم و جست( - 7

ي  انـدازه تـا   از آينـه قـرار دهـد   ي بسيار نزديك  مداد را در فاصلهو  بيرون بكشدي بادكنكي را به  پوستهبيژن براي اين كار بايد 
  تر باشد. مداد بزرگ ي اندازهتصوير مداد در آينه از 

 صحيح هستند.)نيز نمره دارد و جمالتي كه مفهوم مورد نظر را برساند  1(هر قسمت مشخص شده 

 كتاب درسي)  80ي   صفحه –)2جا ( نيرو، همه(  - 8

  .ندك ميمثل اهرم كار ن دمبلاما  كنند مثل اهرم كار مي، انبردست و قيچي پارو
 نمره دارد.) 5/0گذاري صحيح  (هر عالمت

 كتاب درسي)  77 ي صفحه –)2جا ( نيرو، همه( - 9

تـوانيم   براي انجام دادن كارها نياز به نيروي كافي داريم و اگر نيرو كافي نباشد نمـي ،  »اگر نيرو كافي نباشد«با توجه به مبحث 
  آن كار را انجام دهيم.

يك يخچال يا يك ميز و نيمكت را  به راحتي تواند تواند يك ليوان آب و يك كتاب را بلند كند اما نمي مي بهنامدر اين پرسش 
  را ندارد.) ها كار اينبلند كند. (زيرا نيروي كافي براي انجام 

  نمره دارد.) 5/0(هر اتّصال صحيح 

 كتاب درسي)  80تا  78ي ها  صفحه - )2جا ( نيرو، همه( - 10

را به راحتي از مسير خـود   سنگاهرمي بسازد و  با كمك چوب و سنگ تواند كتاب درسي، فردي مي 78ي  شكل صفحه با توجه به
  .جا كرد تر جابه راحتتوان اجسام سنگين را  با استفاده از اهرم مي راه بهتري است چون، »ب«حل  راه بردارد.

  )د نظر را برساند صحيح است.اي كه مفهوم مور و هر جمله نمره دارد 1(هر قسمت مشخص شده 

 ))تشريحيتشريحي((  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 5:ي صفحه  سوم دبستان

  

  
 »زهرا سرمدي –نگاه به گذشته «  كتاب درسي) 75تا  73ي  ها صفحه –ضرب و تقسيم ( - 1

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

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

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  75ي  صفحه – ضرب و تقسيم( - 2

24 8 3   كنيم چون  تايي تقسيم مي2هاي  تايي را به دسته8هاي  تايي سيب داريم. يكي از دسته8ي  دسته 3است پس ابتدا

8 2 4  ، شود. ست ميتايي در2ي  دسته 4پس  

2تايي داريم يعني در كل 2ي  دسته 4تايي و 8ي  دسته 2بنابراين در كل  4 6  .دسته سيب داريم  

 »زاده ندا اسالمي«  كتاب درسي)  86و  85ي ها   صفحه -  محيط و مساحت( - 3

6متر  سانتي 6 6 2 2 7 7 2 38          

  

  

 »شيران ساناز نادري«  ب درسي) كتا 86ي   صفحه –محيط و مساحت ( - 4

 3توان مستطيلي با طول  به عنوان مثال مي شود. اگر طول و عرض يك مستطيل را دو برابر كنيم، محيط آن دو برابر مي

  را در نظر گرفت: 2و عرض 

  

  
  

( ) ( )2 2 6 4 20       محيط        ( ) ( )2 2 3 2 10       محيط  

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  93ي   صفحه – محيط و مساحت( - 5

  6 8 48  مساحت مستطيل = مساحت زمين =  
 »رضا شكفته«  كتاب درسي)  99ي   صفحه – جمع و تفريق( - 6

ت، بنابراين توان ياف ها و هر مرحله نمي اي بين تعداد نقطه رابطه» 3«ي  اي وجود دارد اما در گزينه ها نظم و رابطه در تمام گزينه
  ي دهم را نيز يافت. ها در مرحله توان تعداد دايره نمي

  

 ))تستيتستيهاي رياضي (هاي رياضي (  پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  تشريحيتشريحيپاسخ پاسخ 
 6:ي صفحه  سوم دبستان

 »شيران ساناز نادري«  كتاب درسي)  105تا  102ي ها   صفحه – جمع و تفريق( - 7

 خواهيم اضافه كنيم بايد رقم يكانش صفر باشد. چون رقم يكان بايد ثابت بماند پس عددي كه مي

7
3 7 6 3 3 8

8 0
3 8 4 3

  

14
4 3

3 7 6 3
0 0 8 0

   

 »اميرحسين اسمعيلي«  كتاب درسي)  102ي   صفحه -تفريق  جمع و( - 8

1( 680 990 ×  2 (665 660 ×  

3 (675 675   4 (1300 1150 ×  

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي)  84و 83ي  ها صفحه – محيط و مساحت( - 9

  
 7- 6=  1ها  خط ها و پاره خط تعداد نيم اختالف

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي)  93ي  صفحه -  محيط و مساحت(  - 10

  56÷  7=  8متر  ي مستطيل، سانتي طول اوليه

  8 – 2=  6متر  جديد، سانتي عرض

  7+  2=  9متر  جديد، سانتي طول

  6×  9=  54مترمربع  مساحت مستطيل جديد، سانتي

  56 - 54=  2شود.  د كم ميواح 2مساحت جديد 

  خط وجود دارد. پاره 6
خط بسته است.) سر پاره 2دانيم  (مي

  وجود دارد. خط نيم 7
 است.) باز و سر ديگر آن بستهخط   نيمسر  يكدانيم  (مي

تبديل شده است. 4به  6رقم 
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 7:ي صفحه  سوم دبستان

  

 
 »محمدحسين كچويينگاه به گذشته ـ «  كتاب درسي) 58ي  صفحه –ي اجسام  (نور و مشاهده - 11

 شود تا به چشم ما برسد. تابد و از آن بازتاب مي كه ما بتوانيم اين سؤال را ببينيم، نور از منبع نور به جسم مي براي اين

 »فاطمه احدزاده«  كتاب درسي) 69 تا 66ي  ها ـ صفحه )1جا ( نيرو، همه( - 12

ل دادن و كشـيدن وارد   نيرو به صو ،زدن چاي شود. در اتو كردن و هم نيرو به صورت هل دادن به جسم وارد مي ،در زنگ زدن رت هـ
جسـم   نيرو به صـورت هـل دادن بـه    تايپ كردندر  .شود نيرو به صورت كشيدن وارد مي بيروناز  ماشين در باز كردن در شود و مي

  شود. وارد مي
 »پور رسول زهرا«  كتاب درسي)  74ي  صفحه –)2جا ( نيرو، همه( - 13

  دهند.) (هل مي كنند. را دفع ميديگر  رباها هم آهنرا به هم نزديك كنيم،  ربا نام دو آهن هاي هم اگر قطب
 »پور رسول زهرا«  كتاب درسي)  76ي  صفحه - )2جا ( نيرو، همه( - 14

سمي بيشتر باشد، زمين آن را با نيـروي بيشـتري بـه سـمت خـود      سام بستگي دارد. هر چه جرم جنيروي كشش زمين به جرم اج
  كشد. بنابراين زمين فيل را با نيروي بيشتري به طرف خود مي كشد. مي

 »محمدحسين كچويي«  كتاب درسي)  79ي  صفحه –) 2جا ( نيرو، همه( - 15

به نيـروي  تر باشد، براي بلند كردن وزنه  گاه نزديك به تكيه هچنين وزنگاه دورتر باشد و هم وارد كردن نيرو از تكيه محلهر چه 
  نياز داريم.تري  كم

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي)  62و  61ي ها  صفحه -جست و جو كنيم و بسازيم ( - 16

  ي فرورفته است.  نيز آينه ي دندانپزشكي شود. آينه مي ايجادي فرورفته  آينه ،شود  كشيده  بيرون طرفوقتي بادكنك به 
 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي)  70 و 67 يها   صفحه –)1جا ( نيرو، همه( - 17

  شود. نيرو باعث تغيير شكل جسم مي ،ط نانوا و فشار آوردن به بادكنك باد شدهتوس نان در خميربازي، آماده كردن خمير
 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي)  72ي  صفحه –)1جا ( نيرو، همه( - 18

  ن گلدان برخالف كوبيدن ميخ در چوب جهت نيروي وارد شده به سمت باالست.در بلند كرد
 »سطحي كتاب سه«    كتاب درسي) 69 ي   صفحه - )1جا ( نيرو، همه( - 19

  است. »كشيدن«به صورت  ،قبل از پرتاب از كمانشود  نيرويي كه باعث حركت تير مي

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 61و 60ي ها     صفحه -جو كنيم و بسازيم و جست( - 20

  كند. همانند آينه عمل مي نور را به طور منظّم بازتاب دهد با توجه به كتاب درسي هر چيزي كه سطح صاف و صيقلي داشته باشد و

 ))تستيتستي((  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  تشريحيتشريحيپاسخ پاسخ 
 8:ي صفحه  سوم دبستان

  

  
 »زهرا مقتدرينگاه به گذشته ـ «  )فارسي 59 ي  صفحه - اخالق فردي و اجتماعي ( - 21

  مربوط به زمان حال است. ،»3«ي  عبارت گزينه
 »زهرا مقتدري«   )فارسي 92و  90، 86، 85، 80، 77، 73، 72ي ها صفحه –و هنر و ادبزندگي  راه( - 22

  سماط: سفره
 »گلزار فرهادي«  )  فارسي 74ي   صفحه – راه زندگي( - 23

  ها: بررسي ساير گزينه
  گير دل دل + گير »: 1«ي  گزينه
  خور دل دل + خور »: 2«ي  گزينه
  سوز دل دل + سوز »: 3«ي  گزينه

 »نگار سهيال چهره«  ) فارسي 83و  75ي ها  صفحه -و هنر و ادب  راه زندگي( - 24
  ها: گزينهساير بررسي 
  آماده كرد.مقدار زيادي غذا  او»: 1«ي  گزينه
  جمله كامل نيست، زيرا فعل ندارد.»: 2«ي  گزينه

  قرار دارد.آرامگاه اين شاعر و نويسنده در شيراز »: 4«ي  زينهگ
 »زهرا مقتدري«  )  فارسي 82ي  صفحه – هنر و ادب( - 25

  ها: بررسي ساير گزينه
  نيازمند: كسي كه نياز دارد.»: 1«ي  گزينه
  دانشمند: كسي كه دانش دارد.»: 2«ي  گزينه
  ثروتمند: كسي كه ثروت زيادي دارد.»: 3«ي  گزينه

 »الهام رضايي«  )  فارسي 78تا  76و  73 ي  ها صفحه – زندگيراه ( - 26
  صورت صحيح كلمات نادرست:

  »اجازه خواست -شاداب و سرحال«
 »الهام رضايي«  ) فارسي 73 ي    صفحه -  راه زندگي( - 27

تو آفتاب وفـايي،  «است و با بيت و غايب بودن ايشان ي امام زمان (عج)  درباره» اي خوشبوترين، اي عزيزترين غايب، بيا!«عبارت 
  ارتباط دارد.» ي مايي، خدا كند كه بيايي خدا كند كه بيايي / فروغ ديده

 »نگار سهيال چهره«  )  فارسي 78ي   صفحه - راه زندگي( - 28
امـا مـا از محبـت او توقّـع      ،خواهد به ما محبت كنـد  اين است كه فردي مي» هنوز دو قورت و نيمش باقي است«المثل  مفهوم ضرب

  اريم.داندازه بيش از 
 »گلزار فرهادي«  ) فارسي 87ي   صفحه – هنر و ادب( - 29

  سفر كرد.» مكّه«ي خدا به  سعدي براي زيارت خانه
 »نگار سهيال چهره«  )  فارسي 81ي  صفحه – هنر و ادب( - 30

و جاهـاي مختلـف آشـنا    هـا   برد و با آدم اين موضوع اشاره نشده كه كتاب، انسان را به سفرهاي خيالي ميدر متن صورت سؤال به 
  كند. مي

 ))تستيتستي((فارسي و نگارش فارسيفارسي و نگارش فارسيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 9:ي صفحه  سوم دبستان

  
 »پريسا عباسيان«  كتاب درسي)  36ي    صفحه -درست مصرف كنيم( - 31

جـويي   صـرفه  ي ازهاي و استفاده از كيف سال گذشته نمونه هاي قديمي ي دوباره از لباس استفادهاز قوطي، جامدادي درست كردن، 

  هستند. 

 »اله خديوپور روح«  كتاب درسي)  41و  40ي ها  صفحه -بازيافت( - 32

به ايـن كـار بازيافـت     .كنند ها كاغذ درست مي كنند و دوباره از آن هاي مخصوص خمير مي كاغذهاي دور ريخته شده را با دستگاه

  گوييم. مي

 »اله خديوپور روح«  كتاب درسي)  41ي      صفحه -  بازيافت( - 33

  گويند. به اين كار بازيافت مياده شده دوباره چيز جديدي بسازيم، استف قبالً از موادي كهاگر 

 »پريسا عباسيان«  كتاب درسي)  47ي   صفحه –ها با هم تفاوت دارند  خانه( - 34

طور مرتّب   به چراگاهسازند و عشاير براي يافتن  به شكل گنبدي مي گرمدار و در مناطق  ها را شيب سقف خانه ،باران پردر مناطق 

  كنند. ديگر كوچ مي ي از يك منطقه به منطقه

 »نگار سهيال چهره«  كتاب درسي)  45ي   صفحه – ام را دوست دارم خانه( - 35

كننـد و اوقـات خوشـي را بـا هـم       گـو مـي   و شـوند و گفـت   خوابند، دور هم جمع مي كنند و مي اعضاي خانواده در خانه استراحت مي

  د.كنن مي تشكّرهايش  خاطر نعمت به از اوكنند و  خدا را عبادت مي چنين هم .گذرانند مي

 مطالعات اجتماعيمطالعات اجتماعيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  تشريحيتشريحيپاسخ پاسخ 
 10:ي صفحه  سوم دبستان

  
 »پريسا عباسيان«  كتاب درسي)  57ي  صفحه - عيد مسلمانان( - 36

  روند. مي ديدن دوستان و آشناياننام دارد و مردم در اين عيد به  عيد فطر ،عيد مسلمانان پس از پايان ماه رمضان

 »پريسا عباسيان«  كتاب درسي)  68ي  صفحه - انتخاب پروانه( - 37

  نامحرم هستند. براي دختران رخالهپس و شوهرخواهرعمو محرم و  و پدربزرگ

 »اله خديوپور روح«  كتاب درسي)  69ي   صفحه – انتخاب پروانه( - 38

  ها: ي آيه ترجمه

  هاي پوشيده در صدف هستند.  زنان بهشتي مانند مرواريد»: 1«ي  گزينه

  توانيد، از آيات قرآن بخوانيد.   به هر مقدار كه مي»: 2«ي  گزينه

  روزه گرفتن بر شما واجب شد. اي مؤمنان، »: 3«ي  گزينه

  ترين مهربانان است.  نو او مهربا»: 4«ي  گزينه

 »نگار سهيال چهره«  كتاب درسي)  75ي  صفحه -  ابيها ماُ( - 39

  ها: گزينهساير بررسي 

  نيست.(س) حضرت زهرا  هاي نامجزء  »سميه«»: 1«ي  گزينه

  نيست. (س) حضرت زهرا هاي نامجزء  »رقيه«»: 3«ي  گزينه

  نيست.(س) حضرت زهرا  هاي نامجزء  »رقيه«»: 4«ي  ينهگز

 »اسماعيل عناني«  كتاب درسي)  74ي  صفحه -  ابيها ماُ(  - 40

»د (ص)، اين لقب را به ايشان داد استلقب حضرت فاطمه (س)  »ابيها اُمند. كه پدر بزرگوار ايشان، حضرت محم  

 هاي آسمانهاي آسمان  هديههديههاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 11:ي صفحه  سوم دبستان

  
 »رضا قنبرينگاه به گذشته ـ «  كتاب درسي) 72 تا 70ي ها   صفحه - ضرب و تقسيم ( - 41

( )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  

 »فاطمه ميرزايي«  كتاب درسي)  75تا  73 ي   ها صفحه – ضرب و تقسيم( - 42

42تعداد بازيكنان در هر تيم در حالت اوليه  7 6    

42نفر ديگر بايد اضافه شود. به هر تيم يك  7 49 49 7 7 7 6 1         

 »گين سليمانين«  كتاب درسي)  87ي     صفحه -  محيط و مساحت( - 43

  باشد. تر مي خط خميده نزديك ي  ها به اندازه خط ي پاره گيري ما باالتر است و مجموع اندازه ها بيشتر باشد دقت اندازه هر چه تعداد نقطه

 »شيران ساناز نادري«  كتاب درسي)  95ي   هصفح –محيط و مساحت ( - 44

1 متر مربع ، سانتيتر مساحت مربع كوچك 1 1    

4 متر مربع ، سانتيمقداري از كاغذ كه بريده شده است 1 5         عع ، سانتيتر بزرگ مساحت مرب2 متر مرب 2 4    

21 متر مربع ، سانتيمانده از كاغذ مقدار باقي  5 16              ع ، سانتيمساحت مستطيل7 متر مرب 3 21    

 رياضي پيشرفتهرياضي پيشرفتههاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  تشريحيتشريحيپاسخ پاسخ 
 12:ي صفحه  سوم دبستان

 »زاده ندا اسالمي«  كتاب درسي)  93ي   صفحه -  محيط و مساحت( - 45

3 7 21
3 9 27
6 7 42

 
 
 

   

21 27 42 90   مساحت كل =  

 »رضا شكفته«  كتاب درسي)  99ي   صفحه – جمع و تفريق( - 46

  در آن شماره پيدا كنيم:را ها  ي شكل و تعداد نقطه ي بين شماره براي حل اين مدل از سؤاالت بايد ابتدا رابطه

1 2  1«هاي شكل  تعداد نقطه«  

1 2 3   2«هاي شكل  تعداد نقطه«  

1 2 3 4    3«هاي شكل  تعداد نقطه«  

1 2 3 4 5     4«هاي شكل  تعداد نقطه«  

ي شكل  يك عدد بعد از شماره تا ي آن شكل هاي موجود در هر شماره برابر جمع اعداد قبل از شماره بينيم كه تعداد نقطه مي

1  است. بنابراين : 2 3 4 5 6 7 8 9 45          8«هاي شكل  تعداد نقطه«  
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 13:ي صفحه  سوم دبستان

 »اميرحسين اسمعيلي«  كتاب درسي)  105 ي   صفحه - جمع و تفريق( - 47

1000تومان  1000 2000 2000 500 6500      مقدار پول حسين  

5000تومان    1000 1000 500 7500     مقدار پول علي  

  دو برابر است با: هاي اين باشد و اختالف بين پول پس پول علي بيشتر از پول حسين مي

7500تومان  6500 1000  
  

 »نسيم جوادي«  كتاب درسي)  105 ي   صفحه – جمع و تفريق( - 48

    100 :ترين عدد سه رقمي كوچك  9876 :ترين عدد چهاررقمي غير تكراري بزرگ

9 8 7 6
1 0 0

9 9 7 6
   

  102 :رتكراريغي ترين عدد سه رقمي كوچك  9999 :ترين عدد چهاررقمي بزرگ

997610101  
9 9 9 9

1 0 2
10 1 0 1
  

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي)  93و 86ي ها   صفحه - محيط و مساحت ( - 49

  = محيط مستطيل 2× = طول   و   (عرض + طول)  4× عرض  

  = محيط مستطيل  2) × 5× = (عرض    20= عرض مستطيل   2متر   = طول مستطيل،  سانتي 4×  2=  8متر     سانتي

  = محيط مربع 3×  8=  24متر   سانتي  = طول ضلع مربع   24÷  4=  6متر    سانتي

= مساحت مربع 6×  6=  36مترمربع    سانتي  

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي)  86ي     صفحه -  محيط و مساحت(  - 50

  كنيم. بايد محيط مستطيل را حساب

  320+  790=  1110مجموع يك طول و يك عرض مستطيل، متر    

  )320+  790+  320+  790) = (1110+  1110= ( 2220محيط مستطيل، متر   

 خاردار براي اين كار الزم داريم.  متر سيم 2220بنابراين 
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  سخ تشريحيسخ تشريحيپاپا
 14:ي صفحه  سوم دبستان

  
 »حسين اسمعيلياميرنگاه به گذشته ـ «  كتاب درسي) 62ي  صفحه –جو كنيم و بسازيم و (جست - 51

 .است از آينه ها  ي خود آن  برابر با فاصلهاز آينه ي تصوير دو جسم  ي تخت فاصله با توجه به كتاب درسي، در آينه

 »توحيد شكري«  كتاب درسي) 75 و 74ي    ها ـ صفحه )2نيرو، همه جا (( - 52

  كند. كمكي به انجام كار نمي ،در باال رفتن از نردبان، نيروي كشش زمين

 »فاطمه احدزاده«    كتاب درسي) 75و  69تا  63ي ها  صفحه –)2نيرو، همه جا (و  )1و، همه جا (نير( - 53

  شود. وارد مي پدالنيرو به صورت هل دادن به » الف«در شكل 

  شود. نيرو به صورت هل دادن و كشيدن وارد مي» ب«در شكل 

دهد  سوار ركاب را به پايين هل مي دوچرخه پاي(يك  ود.ش (ركاب زدن دوچرخه) نيرو به صورت هل دادن وارد مي» پ«در شكل 

  دهد.) سوار را به باال هل مي و ركاب ديگر، پاي ديگر دوچرخه

  كشد.) (زمين توپ را به سمت خود مي شود. نيرو به صورت كشيدن وارد مي» ت«در شكل 

 »فاطمه احدزاده«  كتاب درسي)  72ي   صفحه –)1نيرو، همه جا (( - 54

  شود. وارد مي يرو در جهت ن» الف«در شكل 

  شود. وارد مي نيرو در جهت » ب«در شكل 

  شود. وارد مي نيرو در جهت » پ«در شكل 

 »توحيد شكري«  كتاب درسي)  71 و 70ي ها   صفحه – )1جا ( نيرو، همه(  - 55

نيـرو باعـث تغييـر    » پ«ي  نيرو باعث شروع حركت و در مرحله» ب«ي  در مرحله ،كاغذنيرو باعث تغيير شكل  ،»الف«ي  در مرحله

  شود. جهت حركت جسم مي

 پيشرفتهپيشرفته  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 15:ي صفحه  سوم دبستان

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي)  62و  61ي ها  صفحه –جست و جو كنيم و بسازيم ( - 56

ي تخت  آينه پس ؛ايم رها كردهبادكنك را  سپسز جسم است. تر ا تصوير كوچكي  اندازهشود و  ي برآمده ايجاد مي آينه  آغازدر 

ي فرورفتـه تشـكيل    آينـه  كشـيم و  بادكنك را به طـرف بيـرون مـي    سپس ؛جسم است با  اندازه در آن هم شود كه تصوير ايجاد مي

  شود. ر ميت بزرگ نسبت به حالت اوليه پيوستهپس تصوير  ؛تر از جسم است بزرگ ،آندر تصوير ي  اندازهشود كه  مي

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي)  76ي   صفحه - )2جا ( نيرو، همه( - 57

گـردو  طول فنر پـس از آويخـتن   بيشتر از  ،سيب آويزان كردنپس از فنر  طول است از گردو بيشتركه جرم سيب  با توجه به اين

   .طول فنر كشيده شده بيشتر است ،اشدب بيشتر آويزان به فنر گيريم كه هر چه جرم جسم از اين آزمايش نتيجه مي .شود مي

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 79ي   صفحه - )2جا ( نيرو، همه( - 58

كـه تـوپ پيوسـته بـه      بنابراين با توجه به اين نيروي بيشتري براي بلند كردن آن الزم است. ،گاه از جسم دورتر باشد چه تكيههر 

  تري به آن وارد كنيم. همان وضعيت ثابت بايد نيروي كم دربراي نگه داشتن اهرم  ،شود گاه، نزديك مي تكيه

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي)  68ي  صفحه –)1جا ( نيرو، همه( - 59

تـر باشـد. در    ها از مجموع نيروهـاي طـرف مقابـل بـيش     كشي، گروهي برنده است كه مجموع نيروهاي آن ي طناب در يك مسابقه

 شود. ) كشيده ميطناب به سمت راست ( پس ؛تر از مجموع نيروهاي سمت چپ است ش، مجموع نيروهاي سمت راست بي»2«ي  گزينه

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 75و  74ي ها  صفحه - )2جا ( نيرو، همه(  - 60

 است. در تصوير، به سمت پاييني زمين  جهت نيروي جاذبهكشد پس  ي اجسام را به سمت خود مي زمين همه


