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 كتاب درسي)  88و  82 ،80 ،77 يها صفحه - گيري اندازه( - 1

  روز. 42هفته يعني  6) الف
  گويند. مي باز ي زاويه ،ترند ي راست بزرگ هايي كه از زاويه ب) به زاويه

  كنند. گيري مي ها را اندازه زاويه نقاله) با پ
  نند.ك استفاده مي سنج زمانكوتاه از هاي  گيري زمان ) براي اندازهت

  نمره دارد.) 5/0 صحيح (هر مورد 
 كتاب درسي)  103ي  صفحه - عدد مخلوط و عدد اعشاري( - 2

1 1 23 5 7 85 3 3

2 4 1 18 8 9 93 6 2 4

 

 

  

  نمره دارد.) 5/0 صحيح عالمت(هر 
 كتاب درسي)  106ي  صفحه - عدد مخلوط و عدد اعشاري( - 3

/ /

/ /

3 6 10 6 4 4 15 10 10

2 1 50 2 6 6 6 510 2 10

  

  

  

  نمره دارد.) 5/0 ،(هر جواب صحيح
 كتاب درسي)  95 ي  صفحه - گيري ازهاند( - 4

  مستطيل  9 – 4=  5نمره)   5/0(
  االضالع مثلث متساوي  10 – 4=  6نمره)   5/0(

  الساقين مثلث متساوي  9 – 3=  6نمره)   5/0(
    عمرب  14 – 7=  7نمره)   5/0(

 كتاب درسي)  89تا  87ي  ها صفحه – گيري اندازه( - 5

  باشد. ثانيه مي 8دقيقه و  2ثانيه برابر با  128دانيم  مي
7:پس از  35 7:شود:  كنيم مي دو دقيقه كم مي 33   

21شود:  نيم ميك ثانيه كم مي 8ثانيه  21و از  8 13     
:در نتيجه گالره ساعت  :7 33 13   رسيده استثانيه به مدرسه.  

نمره دارد.) 2(جواب صحيح 
 

  

 ))تشريحيتشريحيهاي رياضي (هاي رياضي (  پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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   كتاب درسي) 70و  62، 61، 57ي ها  صفحه –) 1، آسمان در شب و بدن ما (ربا در زندگي آهن( - 6

  ) مردهت  راه شيري )پ  ب) نيست  نما الف) قطب

  نمره دارد.) 5/0(هر جاي خالي صحيح، 

   كتاب درسي) 65تا  60ي     ها صفحه - آسمان در شب( - 7

  از خود نور دارد.  واست  ستارهيك  ،خورشيد - ×الف) 

  ها از خود نور ندارند.  ارهسي - ×ب) 

  ج) 

  د) 

 نمره دارد.) 5/0(هر عالمت صحيح، 

   كتاب درسي) 73 و 72ي  ها صفحه –) 1بدن ما ((  - 8

  

  

  
  

  نمره دارد.) 5/0 ،(هر اتّصال صحيح

   كتاب درسي) 53و  52ي   ها صفحه – ربا در زندگي آهن(  - 9

  
  

 نمره دارد.) 5/0(هر مورد صحيح، 

   كتاب درسي) 73و  72ي   ها صفحه – )1بدن ما (( - 10

(هر يك از موارد  د.نكن هاي بدن ما را برطرف مي ولاز سلّ، نيكنيم هوايي كه تنفّس ميو  نوشيم آبي كه مي، خوريم غذايي كه مي )الف
    نمره دارد. ذكر دو مورد كافي است و موارد صحيح ديگر نيز قابل قبول است.) 5/0مشخّص شده 

، (هر مورد مشخّص شدهشوند.  دفعشوند تا از بدن  فرستاده مي ي بزرگ رودهها) به  مواد گوارش نيافته (مثل دانه و پوست ميوه) ب
  نمره دارد.) 5/0

 ))تشريحيتشريحي((  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال

  شود ربا نمي هن جذب آ  شود ربا مي هن جذب آ

  آهني قاشق
  پيچ و مهره

  يم مسيس
  ميورق آلوميني

  »ب« »الف«
  نرم شدن غذا هسته
  ترين قسمت سلّولداخلي معده
  ي نرم شدهشدن غذاانبار بزاق
  سلّول ي دور پرده غشاء
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 »مجتبي مجاهدي –نگاه به گذشته «  كتاب درسي) 71و  70ي ها  صفحه - ضرب و تقسيم ( - 1

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

44 2
44 22
00






  

  اتوبوس الزم است. 22پس 
  

 »نگين سليماني«  كتاب درسي)  84ي    صفحه -  گيري اندازه( - 2

)  :كنيم را محاسبه مين و س) ي ( زاويهابتدا  )180 45 60 180 105 75         (ن و س)  
75    به دست آيد: 30چقدر كم كنيم تا  75حال بايد ببينيم از  30 45        

  
  
  
  
  

  

 »ين اسمعيلياميرحس«  كتاب درسي)  89و  86ي ها  صفحه - گيري اندازه(  - 3

 

  
  
  
  
  
  
  
 

:سه ساعت و چهل و پنج دقيقه : : :1 15 1 30 1 00 3 45       .مدت زماني كه معلم تدريس كرده و امير در كالس درس بوده است    
15سي دقيقه 15 30      مدت زمان زنگ تفريح  

 ))تستيتستي((رياضيرياضيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال

ساعت 
  شروع 
 تدريس

  مدت زمان تدريس
 معلم 

مدت زمان زنگ 
 تفريح

  مدت زمان تدريس
 معلم 

مدت زمان زنگ 
 تفريح

  مدت زمان تدريس
ww معلم 
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 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي)  92ي  صفحه -  گيري اندازه( - 4

20 30 50   ها كل درخت   

20تا است پس  20تا است و تعداد درختان كاج  50ها  تعداد كل درخت
2يا  50

درخت سرو وجود  30ها كاج است و  كل درخت 5

30دارد كه 
3يا  50

  ها سرو است.  كل درخت 5
  

 »نسيم جوادي«  كتاب درسي)  93ي  صفحه – گيري اندازه( - 5

»ب پ» = «ث ب« -» ث پ«  8 5 3   متر  سانتي   

 »نگين سليماني«  كتاب درسي)  98 ي  صفحه – اعشاري عدد مخلوط و عدد( - 6

32ه و عدد مشخص شده، قسمت تقسيم شد 5به  3و  2ي بين دو عدد  با توجه به شكل فاصله   دهد. را نشان مي 5

      
 »شكفتهرضا «  كتاب درسي)  101ي  صفحه - اعشاري  عدد مخلوط و عدد( - 7

12برابر با » 4«ي  با توجه به واحد مشخص شده عدد مخلوط گزينه      باشد. مي 2

 »شكفتهرضا «  كتاب درسي)  103ي  صفحه - اعشاري  عدد مخلوط و عدد( - 8

10  كنيم: ابتدا به كسر تبديل مي 7
10 7

170 17 29 203
70 7 10 70

 

 
      

  غلط است.» 4«ي  بنابراين گزينه
 »سطحي كتاب سه«    كتاب درسي) 93تا  91 ي ها صفحه -گيري  اندازه(  - 9

  متر است. ميلي 10متر  متر و هر سانتي سانتي 100هر متر 

5  متر است. پس: ميلي 1000بنابراين هر متر  5 5
5 5 5

125 25 5 1
1000 200 40 8

  

  
   

 

 »سطحي كتاب سه«  )درسي كتاب 107ي    صفحه - عدد مخلوط و عدداعشاري( - 10

  به صورت زير است:» 2«ي  درستي گزينه

  4/304سيصد و چهار و چهار دهم =   
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 »توحيد شكري -نگاه به گذشته«  كتاب درسي) 47ي   صفحه –ها  (سنگ  - 11

هـا در درون زمـين بـه دليـل      دهد. درون زمين، بسيار گرم است. سـنگ  هاي آذرين را نشان مي ي تشكيل سنگ نحوهاين فعاليت، 
 دهند. هاي آذرين را تشكيل مي اند. اين مواد مذاب پس از سرد شدن، سنگ گرماي زياد به حالت مذاب

 »پور مصطفي لطيفي«  كتاب درسي) 53و  52ي  ها صفحه – ربا در زندگي آهن ( - 12

ورق ربـاي بـزرگ اجسـامي ماننـد      آهـن  ،در مركـز بازيافـت زبالـه هـم     بنابراين ؛كند ي را جذب نميهاي فلزّ ي جسم ربا همه آهن
  .كند نميمي يا سيم مسي را جذب آلوميني

 »مجتبي پورجعفري«  كتاب درسي) 55 تا 53ي ها   صفحه – ربا در زندگي آهن (  - 13

ربـايي بيشـتري دارنـد. هـر دو قطـب       هاي ديگر آن، خاصيت آهـن  ا نسبت به قسمترب هاي آهن ربا دو قطب دارد و قطب هر آهن
هـا بـا قـدرت     ربا، قدرت جذب يكساني دارند، براده جا كه هر دو قطب اين آهن كنند و از آن هاي آهني را جذب مي ربا، براده آهن

  شوند. ربا مي ، جذب آهنNبرابر با سر 
 »فاطمه احدزاده«  كتاب درسي) 63و  62ي     ها صفحه – آسمان در شب( - 14

  ترين ستاره به زمين است. نزديك ،گويند. خورشيد خورشيد از خود نور دارد و به همين دليل به آن ستاره مي
  مشتري (برجيس) نام دارد. ،ي شمسي ي منظومه ترين سياره بزرگ

 »فاطمه احدزاده«  كتاب درسي) 64 تا 62 ي  ها صفحه – آسمان در شب( - 15

  .استتر  چون به خورشيد نزديك ؛است تر گرم مشترينسبت به اهيد (زهره) ي ن سياره
 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 73و  71ي ها   صفحه - )1بدن ما (( - 16

  شوند. مشاهده مي» 4«ي  ي باريك در شكل گزينه هاي روده ولشوند. سلّ هاي بدن مي ولي ورود به سلّ آماده ،ي باريك ذرات غذا در روده
 »پور مصطفي لطيفي«  كتاب درسي) 72ي     صفحه - )1دن ما (ب(  - 17

ميرنـد و   هـاي بـدن پـس از چنـد روز يـا چنـد مـاه مـي         يابـد. بسـياري از سـلّول    ها افزايش مي كند، تعداد سلّول وقتي بدن رشد مي
هـاي   شـوند و سـلّول   م مـي هاي آن بخش تقسـي  بيند، سلّول گيرند. وقتي بخشي از بدن آسيب مي ها را مي هاي جديد جاي آن سلّول

  كنند. ديدگي را ترميم مي ها محلّ آسيب كنند. اين سلّول جديدي را توليد مي
 »فرد يوسيدعلي موس«  كتاب درسي) 66و  63، 62ي ها    صفحه -  آسمان در شب(  - 18

دور خورشـيد   كشـد تـا يـك دور كامـل بـه      بهرام (مريخ) نسبت به زمين از خورشيد دورتر است و مدت زمان بيشـتري طـول مـي   
  تري دارد. سال طوالنينسبت به زمين، پس بهرام (مريخ)  ؛بچرخد

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 61ي  صفحه – آسمان در شب( - 19

اكبر در  شناسان قديم با ديدن دب ستاره .ي پر نور تشكيل شده است ستاره 7از » اكبر دب«كتاب درسي،  61ي  با توجه به صفحه
 خرس است. شبيه بهاكبر  كردند. پس دب بزرگ را تصور مي ذهن خود تصوير خرس

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 72ي  صفحه –) 1بدن ما ((  - 20

يتوپالسـم و  س شـبيه ، سـفيده،  ي سـلّول  هسـته  شبيهي آن،  ول است. به اين صورت كه زردهي سلّمرغ مانند مدلي از ساختار كلّ تخم
 باشد. ول ميي آن شبيه غشاي سلّ پوسته

 ))تستيتستي((  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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 »الهام رضايينگاه به گذشته ـ «  )نگارش فارسي 38ي  صفحه - ايران من ( - 21

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

 »زهرا مقتدري«  ) فارسي 98 و 91، 89، 87، 82ي ها صفحه - آوران نام( - 22

  .استدسترسي به آن دشوار مكان يا چيزي كه  ،: مكان يا چيزي كه به آساني نتوان آن را به دست آورديپذيرناتسخير
 »زهرا مقتدري«  ) فارسي 87ي  صفحه - آوران نام( - 23

  انسان.فقط است، نه  »موجودات، مخلوقات و غير از خدا«به معني » ماسوا«ي  ، واژه»3«ي  در بيت گزينه
 »گلزار فرهادي«  ) فارسينگارش  63ي  صفحه - آوران نام( - 24

ي  زير بوتـه  چون ،خبر بود شير كوچولو را پيدا نكردند. او از اين ماجراجويي بي اماجا را گشتند،  پليس همه ومأمورهاي باغ وحش 
  هميد كه دنيا چقدر بزرگ و قشنگ است.نف هرگز ولي ،گل ياس خوابش برده بود. شير كوچولو به قفس خودش برگشت

 »نگار سهيال چهره«  ) فارسي 92 ي  صفحه – آوران نام( - 25

اي مشـابه   شوند و واژه تركيب مي» ناپذير«با  ناپذير) (خستگي خستگيو  )ناپذير امكان(امكان  ،)ناپذير شكست(ي شكست  سه واژه
  سازند. مي »ناپذير وصف«

 »زهرا مقتدري«  ) فارسي 102و  96، 87ي ها  صفحه - آوران نام( - 26

محمدحسـين   » همـاي رحمـت  «شـعر  /  پـور  قيصر امـين  » اتّفاق ساده«شعر  / عبدالرحمان جامي » نگاه پنهان«حكايت 
  تبريزي بهجت

 »نگار چهره سهيال«  ) فارسي 97ي   صفحه - آوران نام( - 27

  دهد. توضيح مي »مادر«يعني  ،است كه در مورد اسم قبل از خودش »مهربان«داراي يك صفت است و آن صورت سؤال عبارت 
 »الهام رضايي«  ) فارسي 102و  98، 90، 84ي ها  صفحه - آوران نام( - 28

  صورت صحيح كلمات نادرست:
  : اسرار»4«ي  نفوذ / گزينه»: 2«ي   خشنود / گزينه»: 1«ي  گزينه

 »نگار سهيال چهره«  )  فارسي 101و  100ي  ها صفحه – آوران نام( - 29

  ترتيب عبارات صورت سؤال: 
  ي سگي را ديدند. حضرت عيسي و يارانش الشهد) 

  هر يك از ياران چيزي گفتند.ب) 
  حضرت عيسي گفت: چيزهايي هم بود كه شما نديديد.الف) 

  ها را نبينيد. ها و زشتي شويد فقط بدي رو مي آن حضرت فرمود با هر چه روبهج) 
 »الهام رضايي«  ) فارسي 84 تا 80ي ها صفحه -  آوران نام(  - 30

  ي اطفال را در شهر تبريز تأسيس كرد. بان، باغچه جبار باغچه

 فارسي و نگارش فارسيفارسي و نگارش فارسيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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 »سيدحجت شريعتمداري«  كتاب درسي) 53ي     صفحه - )1سفري به تخت جمشيد (( - 31

اي نبود. براي همين، داريوش دسـتور داد آن   ي اين كشور پهناور كار ساده در زمان داريوش ايران وسعت زيادي پيدا كرد. اداره

  هايي تقسيم كنند. بعد هم براي هر بخش يك شهربان انتخاب كرد. را به بخش

 »سيدحجت شريعتمداري«  كتاب درسي)       58ي  صفحه – )2سفري به تخت جمشيد ((   - 32

 سورنا سردار اشكاني و كراسوس سردار رومي بود.

 »الهام رضايي«  كتاب درسي) 57ي      صفحه - )2سفري به تخت جمشيد (( - 33

  بود كه تا آخرين نفس با سپاه دشمن (اسكندر) جنگيد و سرانجام كشته شد.» آريوبرزن«يكي از فرماندهان شجاع ايراني 

 »پريسا عباسيان«  ي)كتاب درس 61 ي صفحه – سفري به شهر باستاني كرمانشاه(   - 34

دانشـگاه بزرگـي در جنـدي     ،ها پيروز شود و امپراتور روم را اسير كند. بـه دسـتور خسـرو انوشـيروان     ل توانست بر روميشاپور او

  شاپور ساخته شد.

 »پريسا عباسيان«  كتاب درسي) 62و  61ي   ها صفحه – سفري به شهر باستاني كرمانشاه(  - 35

مـردم  بيشـتر  دهـد. در ايـران باسـتان     را بر مخالفانش نشان مـي  بزرگ اي وجود دارد كه پيروزي داريوش ارهنگ سنگ بيستوندر 

  بودند. زرتشتپيرو دين 

 مطالعات اجتماعيمطالعات اجتماعيهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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 »رضا قنبري«  كتاب درسي) 64ي    صفحه - ترين شب  (روشن - 36

  ها بسيار بود. ها كم و دشمني بعثت دوستي قبل ازدر بين مردم مكّه 

 »ه خديوپورال روح«  كتاب درسي)      74ي   صفحه - 11(درس   - 37

وقتـي   ،هـا را ديـدي سـالم كنـي     شود محبت دوستانت به تو زياد شود: وقتي آن سه كار است كه باعث مي«رسول خدا فرمودند: 

  »هايي كه نيكوست و دوست دارند، صدا بزني. ها را با نام آن و شوند، برايشان جا باز كني وارد مجلسي مي

 »الهام رضايي«  كتاب درسي) 82ي  صفحه - ها ام بچه(روزي براي تم  - 38

 است. نابودشدنيشود؛ بدون ترديد باطل  آيد و باطل نابود مي حق مي

 »ه خديوپورال روح«  كتاب درسي) 86ي    صفحه -خاله نرگس( - 39

 شود. وآمد با خويشاوندان موجب زياد شدن عمر مي رفت

 »نگار سهيال چهره«  ي)كتاب درس 87 و 86 يها     صفحه -خاله نرگس(  - 40

  الف) يكي از بهترين كارها، ديدار خويشاوندان است.

  وآمد با خويشاوندان موجب سالمتي جسم است. ب) رفت

 دهد. ج) هر كس به ديدار خويشاوندان برود، خدا به او پاداش زيادي مي

 هاي آسمانهاي آسمان  هديههديههاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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 »رضا خانينگاه به گذشته ـ  «  كتاب درسي) 71ي   صفحه - ضرب و تقسيم ( - 41

  هزار توماني خريد: 11جفت جوراب  90توان  ار تومان پرداخته است، با اين پول ميهز 990
990 11
990 90
00

  

 »رضا شكفته«  كتاب درسي)  77ي   صفحه -  گيري اندازه( - 42

  نويسيم. پس داريم:ها را بر حسب روز ب ها را برابر كنيم، مثالً تمام آن ابتدا بايد تمام واحدهاي آن ،ي اين مقادير براي مقايسه
  روز = دو هفته 14»: 1«ي  گزينه
  روز 15»: 2«ي  گزينه
)روزتقريباً »: 3«ي  گزينه )23000 60 24 16     
340تقريباً روز »:4«ي  گزينه 24 14   

  از بقيه بيشتر است.» 3«ي  بنابراين گزينه
  دقيقه است. 60ساعت و هر ساعت  24هر روز »: 3«ي  گزينه

روز است.  15دقيقه، بيشتر از  23000  

383 24
24 15
143

120
23




ساعت است.  383دقيقه بيشتر از  23000   

23000 60
22980 383

20
   

    »: 4«ي  گزينه

340 24
24 14
100
96

4




   

 »زاده ندا اسالمي«  كتاب درسي)  87و  86ي ها   صفحه - گيري اندازه(  - 43

  
  از خواب بيدار شده است. 7:32 ساعت مهديه

 رياضي پيشرفتهرياضي پيشرفتههاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال

 است. روز 15تر از  و كمروز  14تر از ساعت، بيش340
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 »نگين سليماني«  كتاب درسي)  89تا  86 ي ها صفحه – گيري اندازه( - 44

  دهد كه داريم: را نشان مي 4:45دهد. اگر از درون آينه به اين ساعت بنگريم  را نشان مي 7:15ساعت مطابق شكل زمان 
: : :7 15 4 45 2 30    

  
  
  
  
  

 »نگين سليماني«  كتاب درسي)  93 ي  فحهص -  گيري اندازه( - 45

  هاي مختلف درست كنيم به صورت زير است: توانيم طول حاالت مختلفي كه مي
  
  
  
  
  

 »شيران ساناز نادري«  كتاب درسي)  98ي  صفحه - عدد مخلوط و عدد اعشاري ( - 46

, , , , , , , ,
1 2 3 4 5 6 7 8 93 3 3 3 3 3 3 3 310 10 10 10 10 10 10 10 10   

 »شكفتهرضا «  درسي) كتاب  99و  98ي ها  صفحه - عدد مخلوط و عدد اعشاري( - 47

  ها: بررسي گزينه

4,»: 1«ي  گزينه 6 24 4 5 20    21بنابراين  .است
) تر است. كوچك 6از تر و  بزرگ 5از  4 )

21 154 4   

  است. 6و  5اين عدد بين   مطابق اين نمودار»: 2«ي  گزينه

5»: 3«ي  گزينه 477 6 6  47پس 15 32
6 6 6   است. 5و  6كه بين ( )

32 256 6   

3»: 4«ي  گزينه 123 3 3  1و 72 3 3  7پس 12 19
3 3 3   تر است. بزرگ 6كه از   

  

  هايي كه از يك متر طول
 .نيستندتر  كوچك
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 »زاده ندا اسالمي«  كتاب درسي)  106و  104ي ها  صفحه – عدد مخلوط و عدد اعشاري( - 48

/
2 22 2 444 4 45 5 2 10


  


   

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 89و  88هاي   صفحه - گيري اندازه( - 49

  120+  25=  145دقيقه برابر با  25باشد، بنابراين دو ساعت و  دقيقه مي 60دانيم هر ساعت  مي

  كنيم: دقيقه مقايسه مي 145كنيم و با  به دقيقه تبديل ميثانيه را  72000باشد. حال  دقيقه مي 

  

  .استدقيقه  1200ثانيه برابر با  72000

1 910
1200
145

1055

  


  

 »سطحي كتاب سه«  )درسيكتاب  101و  99، 98ي ها  صفحه - عدد مخلوط و عدد اعشاري(  - 50

  

  

 

72000 60
60000
12000
12000
00000






1000

200
1200

 

 

 

 

  

  

5 2
5 2

6 2
6 2

7 1 5 101 1 16 6 30 60
6 1 6 121 1 15 5 30 60

 
10 11 121 1 160 60 60
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 »فرد علي موسوي سيد -نگاه به گذشته«  كتاب درسي) 58 تا 56 يها    صفحه - ربا در زندگي  (آهن  - 51

  ربا به كار رفته است. نما آهن در ساخت كارت اعتباري (بانكي) و قطب

 »توحيد شكري«  كتاب درسي) 55ي  صفحه – ربا در زندگي آهن( - 52

  ربا را در يك جهت روي يك ميخ بكشيم. بار يك قطب آهن 50ربا، بايد تا  هنبراي تبديل يك ميخ به آ

 »مهال اصالحي«  كتاب درسي) 63 و 62 يها   صفحه -  شب آسمان در(   - 53

  ها به خورشيد، عطارد، زهره، زمين و مريخ است. ترتيب سيارات باتوجه به نزديكي آن

 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 66و  63، 62ي ها    صفحه - آسمان در شب (   - 54

  شود. رمز ديده مياي نوراني به رنگ ق بهرام (مريخ) از روي زمين، به شكل نقطه
  ها: بررسي ساير گزينه

  ناهيد (زهره)»: 1«ي  گزينه
  ماه»: 2«ي  گزينه
  نپتون »:4«ي  گزينه

 »مهال اصالحي«  كتاب درسي) 67 و 66 ي     ها صفحه –آسمان در شب (   - 55

 شـب ر آن تاريـك اسـت. در   ي ديگـ  ماه روشن و نيمـه  شب هفتم، نيمي ازبينيم، در  ماه، ما هالل نازكي از ماه را مي چهارم شبدر 
مـاه   هـالل  شـويم  پايـاني مـاه نزديـك مـي     هاي شبا هر چه به ، امشود ديده مياز ماه  تري بزرگ قسمتهفتم  شبدهم نسبت به 

  بينيم. و ما آن را نمي شود مي باريككم  كم

 »پور مصطفي لطيفي«  كتاب درسي) 73ي  صفحه – )1بدن ما ((  - 56

شـود و بـه شـكل     كنيم. غـذا بـا بـزاق (آب دهـان) مخلـوط مـي       تكّه مي هايمان آن را تكّه با دندان گذاريم، ميدهان وقتي غذا را در 
معـده انبـار    غذاي نـرم شـده مـدتي در    روند. ميمعده گذرند و به  ميمري كم از  هاي نرم غذا كم آيد. گلوله هايي نرم در مي گلوله
ي باريـك   رودهكم از معـده وارد   اين مايع غليظ كم ل مايع غليظي درآيد.كند تا غذا به شك شود. در آنجا گوارش ادامه پيدا مي مي
هـا)   شوند. مواد گوارش نيافته (مثل دانه و پوست ميـوه  هاي بدن مي د به سلّولوي ور ي باريك آماده هاي غذا در روده شود. ذره مي
  شوند تا از بدن دفع شوند. فرستاده ميي بزرگ  رودهبه 
  

 پيشرفتهپيشرفته  علومعلومهاي هاي   پاسخ سؤالپاسخ سؤال
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 »فرد سيدعلي موسوي«  كتاب درسي) 72و  70ي   ها صفحه – )1بدن ما ((  - 57

 صحيح موارد نادرست عبارتند از:صورت 

  ماند. و ثابت نمي يابد ها معموالً افزايش مي كند تعداد سلّول وقتي بدن رشد مي -
  هر سلّول معموالً از سه قسمت تشكيل شده است: غشا، سيتوپالسم، هسته. -

 »فرد سيدعلي موسوي«  ب درسي)كتا 72ي  صفحه –) 1بدن ما (( - 58

بنابراين براي ايجاد اين تعداد سلّول، چهار مرحله تقسيم سـلّولي انجـام    ؛شود سلّول تقسيم مي 16به  ،يك سلّول مطابق شكل زير
  پس: شده است؛

120دقيقه  4 30   
  برد. دقيقه زمان مي 30ولي در نتيجه هر مرحله از اين تقسيم سلّ

  
  
  
  
  

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 71و  70ي    ها صفحه –)1بدن ما (( - 59

  ول پوست:تعداد زيادي سلّ

   

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 57و  54ي  ها صفحه –ربا در زندگي  (آهن   - 60

لكتريكـي  رباي ا كنند. چون مداد روي قطب شمال آهن ديگر را جذب مي يكم همناناهاي  ديگر را دفع و قطب م يكهمنا هاي قطب
قطـب   ،بـااليي آن  سـطح قطب شمال و  )1ي (ربا پاييني آهن سطح) با فاصله از آن قرار دارد، پس 1رباي ( و آهناست قرار گرفته 

قطـب   ،بااليي آن سطحو )، قطب جنوب 2رباي ( آهن پاييني سطحدارد، پس   ) فاصله1رباي ( ) از آهن2رباي ( چون آهن .باشد ميجنوب 
  است.  شمال 


