پاسخنامهی کتاب کار

ششم ابتدایی (جلد)1

1

جلد  1کالس ششم

فارسی
صفحهی 3
 -1فکرت  :اندیشه  ،تف ّکر

فضل  :احسان  ،بخشش

فروغ  :نور  ،پرتو  ،روشنایی

تعالی  :بلند مرتبه  ،برتر

تجلّی  :پیدا شدن

برافروخت  :روشن کرد

تحمل
 -2تاب  :توان  ،توانایی ّ ،

حضور خداوند چنان آشکار و واضح است که در نظر ما پنهان است

(جمله  :همگی  ،همه)

 -4شیخ محمود شبستری

 -5خلق  :آفریده  ،مردم

سپاس داری  :شکرگزاری  ،سپاسگزاری

خالق  :آفریننده

مخلوق  :آفریده شده  ،موجود  ،ساخته شده

گردون  :آسمان  ،فلک

کردگار  :آفریدگار  ،پروردگار
هوشیار  :باهوش  ،خردمند

فیض  :بخشش  ،عطا

بهر  :برای  ،جهت

 -3همهی هستی را روشنایی نور خداوند بدان

ربیع  :بهار  ،هنگام بهار

گلشن  :گلزار  ،گلستان  ،باغی که گلهای فراوان دارد.

غفلت  :بی خبری  ،نادانی

زار  :ناتوان  ،ضعیف  ،نحیف

موزون  :دارای وزن و آهنگ  ،سنجیده

خداوندگار  :خداوند

مرغزار  :چمنزار  ،سبزه زار

غنیمت  :آنچه به دست آید  ،سود  ،فرصت مناسب

معرفت  :شناخت به علم و دانش

قمری  :پرندهای خاکستری رنگ و کوچک تر از کبوتر

 -6آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت های او سپاس داری باید کردن.
صفحهی 4

2

1

 -7اندیشیدن در کار آفریننده و آفریده

 -8هر گل و برگی که هست یاد خدا میکند

2
1
 -9مرگ بر اسرائیل  :جملهی عاطفی

بلبل و قمری چه خواند؟ [بلبل و قمری] یاد خداوندگار [را خواند]
3

بچه ها از دیدن رنگین کمان شگفت زده شدند  :جملهی خبری
ّ
چه هوای سردی  :جملهی عاطفی

 -10ابوعلی بلعمی

 -11مشاجره  :با هم نزاع و دعوا کردن

4
افسوس  ،قدر فرصتها را نمیدانیم  :جملهی عاطفی

از شنیدن صدایت بسیار خوشحال شدم  :جملهی خبری

ای کاش کودک گرسنهای در جهان نباشد  :جملهی عاطفی

آزرده  :دلتنگ  ،اندوهگین  ،رنجیده خاطر

حک  :خراشیدن ـ تراشیدن

 -12خیز (برخیز) و جنبش باد ربیع  ،نالهی موزون مرغ  ،بوی خوش الله زار [را] غنیمت شمار.

 -13دو جمله  .برو (جملهی امری)

از بهر او  ،چشم دگر جوی (جملهی امری)

صفحهی 5
 -1گزینهی  .2کم و بیش کلمههای متضاد هستند.

 -2گزینهی  .4گزینههای  2 ، 1و  3جملههای خبری هستند و گزینهی  4جملهی امری است.

 -3گزینهی  .3سعدی

 -4گزین ـهی  .1گزین ـهی  2و  4جمل ـهی ســؤالی هســتند و در پایــان بایــد عالمــت ســؤال بگذاریــم .گزین ـهی  3را هــم بهصــورت

خبــری و هــم بهصــورت ســؤالی میتوانیــم بخوانیــم؛ پــس میتــوان از عالمــت ســؤال اســتفاده کــرد .ولــی گزین ـهی  1را نمیتوانیــم
بهصــورت ســؤالی بخوانیــم.
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 -5گزینهی .3

 -6گزینهی  .3هر گل و برگی که هست ،یاد خدا میکند

بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار

 -7گزینهی  .2غفلت به معنای بیخبری و نادانی است و متضاد آن(( ،آگاهی)) است.
 -8گزینـهی  .4در راه مدرســه ،مواظــب خــودت بــاش

(توجــه داشــته باشــید کــه در جمــات امــری ،ممکــن اســت
امــری اســتّ .

از کســی خواهــش یــا درخواســتی را مطــرح کنیــم).

تعجب  ،آرزو  ،خشم  ،اندوه  ،افسوس و ...
 -9گزینهی  .1جملهی عاطفی به جملهای میگوییم که یکی از حاالت عاطفی انسان مانند ّ

تعجب ( ! ) میگذاریم .مانند :
را نشان دهد .در پایان جمالت عاطفی عالمت ّ

خوش به حالت!
کاش زودتر بیاید!
چه هوای سردی!

توجه  :بعضی وقتها ،جملههای خبری با جملههای عاطفی اشتباه گرفته میشوند .مث ً
ال جملههای گزینههای  2و  ، 3خبری هستند نه
ّ

عاطفی.

 -10گزینهی  .2جملهی گزینهی  ، 2خبری است ولی سه گزینهی دیگر عاطفی هستند.

 -11گزینهی  .2جملههای گزینههای  3 ، 1و  4امری هستند .جملهی گزینهی  ، 2عاطفی است.

 -12گزینهی  .3با تغییر لحن گزینههای  2 ، 1و  4میتوان هم آنها را خبری و هم پرسشی خواند .در صورتیکه در گزینهی  ،3به علّت
آمدن کلمهی پرسش ((چرا)) فقط میتوان آن را بهصورت پرسشی خواند.

 -13گزینهی  .4مشاجره  :با هم نزاع و دعوا کردن

محبتی که دیـگران به ما میکنند را فراموش نکنـیم ولی در گزینـههای دیـگر،
 -14گزینهی  .1در گزینـهی  ،1منـظور این اسـت که ّ

محبت کردن به دیگران سفارش شده است.
ّ

توجه باشد ،نه متن کوتاه.
 -15گزینهی  .3نوشتن جملههای کوتاه باید مورد ّ

 -16گزینهی  .2بعد از گفتن عبارت گزینهی  ، 2مخاطب منتظر است تا بقیهی عبارت را بشنود ،پس از نظر مفهوم ،ناتمام است.

 -17گزینهی  .4جملهها در گزینههای  2 ، 1و  3امری هستند ولی جملهی گزینهی  ، 4خبری است.
 -18گزینهی  .3خالیق جمع خلیقه (آنچه خداوند آفریده ،مردم) میباشد.
صفحهی 9
 -1الف) دقایقی گذشت.
ب) اعضای گروه اعتقاد دارند که این چهار کلمه به ترتیب درستی به دنبال هم آمدهاند.
متعجب شده بود.
بچهها
ّ
پ) معلّم از این همه تفاوت و زیبایی نگاه ّ

(توجه  :به جای احسان ،واژهی خوبی یا بخشش را نیز میتوانیم
محبت و نیکوکاری داشته باشیمّ .
ت) ما باید نسبت به همنوع خود ّ

قرار دهیم).

 -2کلمههای جمع :
 -3افکار
منظور

فکر یا تف ّکر
نظر

واژگان  :جمع واژه

اعضا  :جمع عضو

آداب  :جمع ادب

اخالق  :جمع ُخلق

دقایق  :جمع دقیقه
مفهوم
اشتراک

علوم

معلّم

اعمال

فایده

مفید

ّ
مشخص

فهم
مشترک
عمل
شخصیت

اشیا  :جمع شیء

شبیه

شباهت

مرتبط

ارتباط

نقّاش
اکتشاف

نقش
کشف
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 -4بازنویسی داستان

 -5صفا  :پاکی

رضا  :خشنودی

سرا  :خانه

ششم ابتدایی (جلد)1

همپایه  :هم رتبه

سهل  :آسان

لطف  :مهربانی

برون  :بیرون

صفحهی 14

 -1گزینهی  .3اساس عبارت داده شده ،اندیشه کردن است که معادل تف ّکر میباشد.

 -2گزینهی  .3نمایندهگی
نغش

نمایندگی

برخواست

نقش

 -3گزینهی  .2جالب و زیبا مترادف نیستند.

برخاست

خیش

عرضش

ارزش

خویش

 -4گزینهی  .2تکیه کند (تکیه بکند)  ،پیشه سازد (پیشه بسازد) و دست نمییابد  ،هر سه فعل مربوط به زمان حال هستند.

 -5گزینهی  .1جملهی گزینهی  ، 1عاطفی است و بقیه خبری هستند.
 -6گزینهی  .1صبور  ،صبر  ،صابر

سه حرف اصلی به ترتیب ( :ص  ،ب  ،ر)

 -7گزینهی  .4سه حرف اصلی گزینهی ( : 1ع  ،د  ،ل)

سه حرف اصلی گزینهی ( : 2س  ،ل  ،م)

سه حرف اصلی گزینهی ( : 3د  ،ر  ،س)

در گزینهی  : 4سه حرف اصلی علوم ،معلوم ،معلّم ( :ع  ،ل  ،م) ولی سه حرف اصلی عامل ( :ع  ،م  ،ل) است.

همت دو حرف (م) در کنار هم ،باعث به وجود
همت دارای سه حرف اصلی (هـ  ،م  ،م) هستند .که در کلمهی ّ
 -8گزینهی  .4اهتمام و ّ
آمدن تشدید شده است.

توجه  :کلمههای تحریر و حرارت چون سه حرف اصلی آنها دارای معنی کام ً
ال متفاوت هستند ،همخانواده به حساب نمیآیند.
ّ

 -9گزینهی .3عجله  ،تعجیل و عجول
 -10گزینهی  .4تعدیل و اعتدال

سه حرف اصلی  ( :ع ج ل )

سه حرف اصلی ( :ع  ،د  ،ل)

معالجه
تعلیم

 -11گزینهی  .4سؤال میپرسیم  :چه کسانی کتاب میخوانند؟ پاسخ  :دانشآموزان

سه حرف اصلی  ( :ع ل ج )

سه حرف اصلی ( :ع  ،ل  ،م)

پس  :دانشآموزان ،نهاد است.

 -12گزینهی  .3در گزینههای  2 ، 1و  4کلمههای داده شـده همخانواده هستند ،ولی در گزینهی  ،4کلمهی علوم با دو کلمـهی دیـگر
همخانواده نیست.
عامل و اعمال

سه حرف اصلی ( :ع  ،م  ،ل)

 -13گزینهی  .4در گزینهی  ، 4سؤال میپرسیم  :چه کسی اجازه خواست؟ پاسخ  :ریحانه
پس  :ریحانه  ،نهاد است.

 -14گزینهی  .4ابوالقاسم حالت

 -15گزینهی .1

مهرت از سینهام برون نمیرود که این خانه ،خانهی تو هست و این دل ،سرای تو [هست]
نهاد

نهاد

نهاد

معرفی شده است ولی در گزینـههای دیـگر ،جان دادن و ایثـار
 -16گزینهی  .2در گزینهی  ، 2خشنودی مادر ،مایهی خشنودی فرزند ّ
مد نظر است.
برای مادر ّ

 -17گزینهی  .1سه حرف اصلی کلمههای گزینهی ( : 1ح  ،ق  ،ق)
علّت و معلول
سعی

سه حرف اصلی ( :ع  ،ل  ،ل)

سه حرف اصلی ( :س  ،ع  ،ی)

مطالب و مطلب

سه حرف اصلی ( :ط  ،ل  ،ب)

استعالم

سه حرف اصلی ( :ع  ،ل  ،م)

سعید و سعادت
لطمه

سه حرف اصلی ( :س  ،ع  ،د)

سه حرف اصلی ( :ل  ،ط  ،م)
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توجه به متن حکایت هدهد)
 -18گزینهی  .2انسان مغرور (با ّ

 -19گزینهی  .2میرمید  :فرار میکرد
 -20گزینهی .3

زیرک  :باهوش

 -21گزینهی  .3کلمههای دانا  ،دانش و داننده دارای قسمت مشترک بن مضارع ((دان)) هستند.

محبت یاران و دوستان
 -22گزینهی ّ .4

محبت یاران و دوستان
سؤال میپرسیم  :چه چیزی (چه کسی) هرگز نشد؟ پاسخ ّ :

نهاد

محبت و مهر و وفای تو ،نشد( .یک جمله)
محبت یاران و دوستان ،هم پایهی ّ
 -23گزینهی  .1هرگز ّ
 -24گزینهی  .1طمع  :حرص ،زیادهخواهی

 -25گزینهی  .2آسوده و بیحرکت مترادف (هم معنی) نیستند.

ریاضی
صفحهی 18

 9 -1عدد زوج :

 -2الف) درست

18 ، 16 ، 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2
ب) درست

ت) درست

پ) نادرست

ج) درست

ث) نادرست

 -3هر شکل نسـبت به شکل قبلش 3 ،چوب کبریت بیشتر دارد .شکـل صدم  7 ،شکل بعد از شکل نود و سوم است ،پس  21چوب کبریت
بیشتر دارد)7 × 3 = 21( .

رابطهی بین تعداد چوبکبریت ها و شمارهی شکل ها :

( × 3 [ + 3شمارهی شکل)] = تعداد چوبهای یک شکل
یا
 + 1( × 3شمارهی شکل) = تعداد چوب کبریت های یک شکل

 -4یازدهمین عدد 66 ،است.

 66و  55و  45و  36و  28و  21و  15و  10و  6و  3و 1

+ 10 + 11

 -5دهمین عدد 82 ،است.

+9

+8

+7

+6

+4

+5

+2

+3

 82و  65و  50و  37و  26و  17و  10و  5و  2و 1

+ 11 + 13 + 15 + 17

+9

+5

+7

+1

+3

 -6مث ً
ال 77 ، 49 ، 42 ، 35 ، 28 :

 -7خیر .زیرا تعداد چوب کبریت های شکل ( ،)1مضرب  5نیست و از آن به بعد ،به شکل ها  5تا  5تا چوب کبریت اضافه می شود .پس
تعداد چوب کبریت های هیچ شکلی ،مضرب  5نخواهد بود.

-8

× 6( + 1 = 217
× 6 = 216
= 216 ÷ 6 = 36

)

عدد  ، 217سی و ششمین عدد است.

...

و

31

و

25

و

19

و

13

و

7

)1 × 6( + 1 )2 × 6( + 1 )3 × 6( + 1 )4 × 6( + 1 )5 × 6( + 1
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 -9خانه هایی که مضرب  15هستند ،به رنگ نارنجی در میآیند 75 ، 60 ، 45 ، 30 ، 15 :و 90
-10

 × 4( + 2شمارهی شکل) = تعداد مربعهای کوچک یک شکل
 = )50 × 4( + 2 = 202تعداد مربعهای کوچک شکل ()50

صفحهی 20
 -1الف) درست

ب) نادرست

ت) درست

پ) درست

ج) نادرست

ث) درست

 -2عدد  ، 20مضرب عددهای  10 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1و  20است.
-3
-4
-5

 × 5( + 3شمارهی شکل) = تعداد مربعهای کوچک
 = )20 × 5( + 3 = 103تعداد مربعهای شکل ()20

...

21

و

و

17

و

13

9

و

5

و

)1 × 4( + 1 )2 × 4( + 1 )3 × 4( + 1 )4 × 4( + 1 )5 × 4( + 1

-6

= 27

عدد  ، 109بیست و هفتمین عدد است.
823 + 2 = 825
825 ÷ 5 = 165

}

و

823

× 4 = 108

...

و

و

23

18

)4 × 5( - 2 )5 × 5( - 2

و

× 4( + 1 = 109
و

13

و

8

)

3

)1 × 5( - 2 )2 × 5( - 2 )3 × 5( - 2

پس این الگو دارای  165عدد است.
 -7عدد  44را میبیند.
44

=

=

37

30

=

23

=

=

16

2+7=9

هر بار که مساوی را فشار دهد 7 ،تا به قبلی اضافه میکند.
توجه  :بعضی از ماشینحسابها دارای این مکانیزم نیستند.
ّ

-8

 74و  60و  48و  36و  26و  18و  12و  8و ( 6الف

+ 10 + 12 + 14 + 16

+6

+8

+2

+4

 46و  44و  41و  37و  32و  26و  19و  11و ( 2ب

+3

+2

+4

+5

+7

+6

+9

+8

 25و  35و  50و  70و  95و  125و  160و ( 200پ

- 30 - 25 - 20 - 15 - 10
81

274

24

- 35

7
13

- 40

1

2
4

149
44
از عدد چهارم به بعد ،هر عدد با مجموع سه عدد قبلش برابر است.

(ت

1
7 + 13 + 24 = 44

13 + 24 + 44 = 81

24 + 44 + 81 = 149

44 + 81 + 149 = 274
81
9×9

و

64
8×8

و

49
7×7

و

36
6×6

و

25
5×5

و

16
4×4

و

9
3×3

و

4
2×2

و

( 1ث
1×1
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تعداد دایرهها :

ششم ابتدایی (جلد)1

 66و  55و  45و  36و  28و  21و  15و  10و  6و 3

+9

+ 10 + 11

+7

+8

+6

+5

+3

+4

 -10شکل ا ّول با  5چوب کبریت ساخته شده است و از آن به بعد 4 ،تا  4تا اضافه میشود.
شکل سی و یکم

120 ÷ 4 = 30

 30تا  4تا چوب کبریت

125 - 5 = 120

صفحهی 24
 -1گزینهی .2
 35 = )4 × 8( + 3و  27 = )3 × 8( + 3و  19 = )2 × 8( + 3و 11 = )1 × 8( + 3
 = )75 × 8( + 3 = 603هفتاد و پنجمین عدد

حداقل شود ،مریم را در آخر صف در نظر میگیریم و به این صورت چیدمان میکنیم:
 -2گزینهی  .1برای اینکه تعداد نفرات ّ
نفر ا ّول

مریم

سارا

 -3گزینهی .4
 -4گزینهی .2

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ... + 98 = 2 × )1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 49( = 2 × ] )49 × 50( ÷ 2 [ = 2450
و

56

(+ )5 × 5

و

31

15

و

6

(+ )3 × 3( + )4 × 4

 -5گزینهی  .2از عدد  1تا  ، 999صد و یازده مضرب  9وجود دارد)999 ÷ 9 = 111( .
از عدد  1تا  ، 99یازده مضرب  9وجود دارد)99 ÷ 9 = 11( .

تعداد مضربهای سه رقمی عدد 9
راه ّ
حل دوم:

و

2

و

1

(+ )1 × 1( + )2 × 2

مضربهای یک رقمی و دو رقمی

111 - 11 = 100

تعداد اعداد سه رقمی 999 - 99 = 900
900 ÷ 9 = 100

تعداد مضربهای سه رقمی عدد 9

 -6گزینهی  .2چون بین  153و  319سؤال شده است ،پس آخرین عددی که باید چک شود  318است.
حال میبینیم که از  1تا  318چند مضرب  7وجود دارد؟
 45تا مضرب  7داریم که کوچکتر از  319هستند.
حاال باید ببینیم چند تا از آنها از  1تا  153هستند.

یعنی از  1تا  ، 153بیست و یک مضرب  7وجود دارد.

153 7
- 14 21
13
-7
6
 = 45 - 21 = 23جواب سؤال

ی شوند.
 -7گزینهی  .3ا ّولین عدد  16است و از آن به بعد 6 ،تا  6تا اضافه م 
چهل و یکی  6تایی اضافه شده است.
پس عدد  ،262چهل و دومین عدد است.

246 ÷ 6 = 41

262 - 16 = 246
ا ّولین عدد را کنار میگذاریم.

318 7
- 28 45
38
- 35
3

پاسخنامهی کتاب کار

ششم ابتدایی (جلد)1

7

...

 -8گزینهی .1

و  29و  22و  16و  11و  7و  4و  2و 1

+ 1 + 2 +3 +4 +5 +6 +7

عدد چهلم 39 ،عدد بعد از ا ّولین عدد است .پس :

( = 1 + )1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 39عدد چهلم

= 1 + ))39 × 40( ÷ 2( = 781

 -9گزینهی  .2یعنی  138عدد بین  73و  212وجود دارد.

211 - 73 = 138

138 3
- 12 46
18
- 18

 46مضرب  3بین  73و  212داریم.
از این  46مضرب 23 ،تا زوج و  23تا فرد هستند.

00

 -10گزینـهی  .1ایــن ســؤال ،یکــی از ســؤاالت مطــرح شــده در آزمــون ورودی مراکــز اســتعدادهای درخشــان در نظــام پنــج ســالهی
دورهی ابتدایی میباشــد.

41 = 34

+7
13 = 04 + 9
15 = 10 + 5
71 = 58 + 13

 -11گزینهی  .1این سؤال در آزمون ورودی مراکز استعدادهای درخشان سال  87ـ  86آمده است.

100 9
- 9 11
10
-9
1

با این خصوصیات 9 ،تا عدد دو رقمی 9 ،تا عدد سه رقمی و  ...داریم.

یعنی  11مرتبه 9 ،تا  9تا داریم؛ به عبارت دیگر نود و نهمین عدد این الگو به این صورت است 99999999999 :
تا اینجا ،عددهای  11رقمی تمام میشوند و وارد عددهای  12رقمی میشویم.

پس عدد صدم به این صورت است 111111111111 :

 -12گزینهی  .1تعداد اعداد فرد کوچک از  ، 100پنجاه عدد میباشد.

1 + 3 + 5 + 7 + ... + 99 = 50 × 50 = 2500

 -13گزینهی  .2این سؤال در آزمون ورودی مراکز استعدادهای درخشان سال  87ـ  86آمده است.

عددهای فرد در شاخهی سمت چپی تولید میشوند .عددهای دیگر همگی زوج هستند ،زیرا در  2ضرب میشوند.

در شاخهی سمت چپ فقط یک بار عدد  17دیده میشود :
...

19

17

15

13

 -14گزینهی  .3از عدد سوم به بعد ،هر عدد برابر است با مجموع دو عدد قبلش.

11

9
8 + 13 = 21

7

5

پاسخنامهی کتاب کار

ششم ابتدایی (جلد)1

8

صفحهی 26
 -1نود و یک میلیارد و سی میلیون و سیصد و سی هزار و هفتاد و چهار

47003303019

91030330074

 -2در بین عددهای سه رقمی ،آنهایی را مانند هم میخوانیم که یکان و صدگانش یکسان باشد.

 191ـ  181ـ  171ـ  161ـ  151ـ  141ـ  131ـ  121ـ  111ـ 101
وقتــی یــکان و صــدگان هــر دو  1 ،باشــند 10 ،تــا عــدد میتــوان نوشــت .بــه همیــن ترتیــب اگــر یــکان و صــدگان هــر دو 2 ،باشــند،
 10تــا عــدد میتــوان نوشــت و ...

 = 9 × 10 = 90جواب

 -3الف)

 : 5000202013با رقم

 = 5000000000 + 200000 + 2000 + 10 + 3گسترده

 : 19037000202با رقم

ب)
-4

 = 10000000000 + 9000000000 + 30000000 + 7000000 + 200 + 2گسترده
21389475162
5

چون  3واحد از دهگان میلیون کم میشود ،پس در کل 30000000 ،واحد کم میشود.

 -5بزرگترین عدد 4876432014 :

توجه داشته باشید که  2تا از عددها ده رقمی هستند و تعداد رقمهای بقیه ،کمتر از ده رقم است.
ّ

-6

50000000
7660000000

-7

3480000000

48324618

720000000

7658123008
 = 847طبقهی هزار

3476125420
723592126

 = 1923847560کوچکترین عدد ممکن

 -8میخواهیم  4رقم را حذف کنیم تا یک عدد  11رقمی حاصل شود و این عدد  11رقمی ،بزرگترین مقـدار ممکن را دارا باشد .با حذف

 4رقم ،نمیتوانیم کاری کنیم تا عدد از  8یا  9شروع شود ولی میتوانیم طوری حذف رقمها را انجام دهیم تا عدد با  7شروع شود .بنابـراین
توجه به عدد به وجـود آمده ،باید رقمهای
رقمهای  5و  6را ابتدا از سمت چپ حذف میکنیم .حاال باید دو رقم دیگر را هم حذف کنیم .با ّ

 1و  0را حذف کنیم .پس عدد حاصل به این صورت خواهد بود :
 = 4رقم صدگان میلیون
-9
-10

74328943605
 = 57430625194بزرگترین عددی که میتوانیم بسازیم.
40000000

برابر 40000000 ÷ 400 = 100000

-11

ب
 460میلیون

400
الف

 440میلیون

 420میلیون  400میلیون  380میلیون  360میلیون

 4سمت راست
ج
 340میلیون  320میلیون
صدگان هزار

صفحهی 28
 -1گزینهی .3
چون رقم صدگان هزار آن درست در وسط قرار گرفته است ،ارزش مکانی آن تغییری نمیکند.

 -2گزینهی .4

 -3گزینهی  .4هر قرن صد سال است.

 4سمت چپ

100 × 365 × 24 × 60 = 52560000

پاسخنامهی کتاب کار

ششم ابتدایی (جلد)1
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 -4گزینهی  .4هر دو رقم 1 ،هستند ،پس تغییری نمیکند.

 -5گزینهی .3
 -6گزینهی .3

1023456798
72000000072

 -7گزینهی  = 715 .1طبقهی میلیون

 = 87715454132بزرگترین عددی که میتوانیم بسازیم.

حداکثر  36است و آن موقعـی اسـت که هر  4رقم 9 ،باشند .در اینجا چون مجـموع
 -8گزینهی  .4مجموع رقمهای یک عدد چهار رقمی ّ
ارقام 34

است ،پس رقمها  9و  9و  9و  7یا  9و  9و  8و  8هستند .پس حالتهای ممکن بهصورت زیر است :

 7999و  9799و  9979و 9997
 8989و  9889و  8899و  8998و  9898و 9988

 -9گزینهی .3

204536817

 -10گزینهی .2

 9عدد یک رقمی داریم 90 .تا عدد دو رقمی داریم.

 = 8 + 0 = 8جواب

عددهای سه رقمی تا 300

300 - 99 = 201

 = 9 + )90 × 2( + )201 × 3( = 792تعداد رقمهای عدد حاصل
صفحهی 29
 -1الف) درست

ب) درست

پ) درست

 -2خیر .زیرا باقیماندهی تقسیم  999بر  ،7صفر نمیشود.

ث) نادرست (مث ً
ال عدد )36

ت) درست

ج) درست

999 7
- 7 142
29
- 28
19
- 14
5

حداقل  5واحد باید از  999کم کنیم تا مضرب  7شود.
* چون باقیماندهی تقسیم  999بر  ، 7پنج شده است ،پس ّ
*

 = 999 - 5 = 994بزرگترین عدد سه رقمی مضرب 7

 -3عدد  1000005را نوشتهایم .بله بر  5بخشپذیر است زیرا یکان آن  5میباشد.

 -4ده عدد :

 505و  515و  525و  535و  545و  555و  565و  575و  585و 595

(توجــه  :در اینجــا یــکان نمیتوانــد صفــر باشــد زیــرا در اینصــورت صــدگان هــم بایــد صفــر
یــکان و صــدگان هــر دو بایــد  5باشــندّ .
باشــد و عــدد ســه رقمــی نخواهــد بــود).

 -5ابتدا عدد  27149را بر  3تقسیم میکنیم تا ببینیم باقیمانده چند است.
باقیماندهی  23بر  3میشود 2 :

+ 1 + 4 + 9 = 23

 = 2 + 7مجموع ارقام

پس باقیماندهی تقسیم  27149بر  3میشود . 2 :حال اگر  2واحد از آن کم کنیم ،بر  3بخشپذیر میشود.
 -6کافیست باقیماندهی تقسیم مجموع ارقام این عدد را بر  3بیابیم.

باقیماندهی تقسیم  17بر  3میشود 2 :

 -7بله ـ زیرا مجموع ارقام آن تغییر نکرده است.
 -8چهار عدد54 ، 45 ، 27 ، 72 :

 10236 -9هم بر  2بخشپذیر است و هم بر .3

 = 7 + 1 + 0 + 3 + 4 + 2 = 17مجموع ارقام 710342

پاسخنامهی کتاب کار

ششم ابتدایی (جلد)1
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 -10مجموع ارقام  2431میشود  . 10 :مجموع ارقام  182میشود  . 11 :مجموع ارقام  3041میشود 8 :

باقیماندهی تقسیم مجموع  3عدد داده شده بر  3میشود 2 :

باقیماندهی تقسیم  29بر  3میشود 2 :

10 + 11 + 8 = 29

 -11چون مجموع ارقام آن تغییری نمیکند ،پس باقیماندهی تقسیم عدد جدید به دست آمده بر  9باز هم  4میشود.

 -12عدد یک میلیون را به این صورت مینویسیم :

1000000 = 999996 + 4

چــون عــدد  999996بــر  6بخشپذیــر اســت (چــون هــم بــر  2بخشپـــذیر اســت و هــم بــر  )3پــس در کل ،باقیمانــدهی تقســـیم
یــک میلیــون بــر  ، 6همــان  4میشــود.

-13

2 3
+3 26
5 9

چون عدد 9

 5بر  9بخشپذیر است ،باید مجموع رقمهای آن بر  9بخشپذیر باشد ،پس

=2

برابر است با 4 :

3 = 223

 -14چون این عدد مضرب  3است ،پس باید مجموع رقمهای آن بر  3بخشپذیر باشد .پس به جای

2

3 + 326 = 549

2

میتوان یکی از رقمهای 6 ، 3 ، 0

یا  9را قرار داد .و چون این عدد مضرب  4هم هست و باید دو رقم سمت راست آن بر  4بخشپذیر باشد که فقط میتوان  3یا  6را قرار داد.
برابر است با  3 :یا . 6

پس

 -15کافیست مجموع باقیماندهها را حساب کرده و جواب را بر  9تقسیم کنیم :
باقیماندهی تقسیم  11بر  9میشود 2 :
باقیماندهی تقسیم این دو عدد بر  9میشود 2 :

7 + 4 = 11

 -16میدانیم باقیماندهی تقسیم یک عدد بر  3یکی از سه حالت صفر 1 ،یا  2است .چون این اعداد بر  3بخشپذیر نیستند و باقیماندههای

آنها بر  3با هم برابر نیست ،پس باقیماندهی تقسیم یکی از آنها  1است و باقیماندهی تقسـیم دیـگری  2است .جـمع باقیماندهها  3میشود
و چون  3بر  3بخشپذیر است ،پس مجموع این دو عدد حتماً بر  3بخشپذیر است.
صفحهی 31

پاسخ مع ّما  :قیمت شیر بر  3بخشپذیر است پس قیمت  2بسته شیر عددی میشود که بر  3بخشپذیر است .قیمت یک قالب کره بر 3
بخشپذیر است پس قیمت  2قالب کره عددی بخشپذیر بر  3میشود .چون  3بسته ماکارانی برداشته است ،قیمت آن هر چه باشد ،قیمت
 3بسته ماکارانی بر  3بخشپذیر میشود .پس قیمت ّ
کل خریـدهای او حتماً باید بر  3بخشپذیر میشد ولی  7700بر  3بخشپذیر نبـوده
است.
صفحهی 32
 -1عددهایی که بر  5بخشپذیرند ولی بر  3بخشپذیر نیستند  10345 ، 74230 :و 770

 -2نه عدد  42 ، 45 ، 54 ، 15 ، 51 ، 12 ، 21 ، 60 :و 24

 -3کافیست باقیماندهی تقسیم دو رقم سمت راست آن یعنی  35را بر  4حساب کنیم که میشود 3 :
99996 -4

9996 -5

 -6از  1تا  ، 999سیصد و سی و سه عدد داریم که بر  3بخشپذیرند999 ÷ 3 = 333 .
از  1تا  ، 99سی و سه عدد داریم که بر  3بخشپذیرند99 ÷ 3 = 33 .

 = 333 - 33 = 300تعداد اعداد سه رقمی که بر  3بخشپذیرند.

پاسخنامهی کتاب کار

ششم ابتدایی (جلد)1

11

 -7چــون بایــد بــر  2و  5بخشپذیــر باشــد ،پــس یــکان آن حتم ـاً بایــد صفــر باشــد .حــال بایــد بــر  3نیــز بخشپذیــر باشــد کــه

خواهیــم داشــت  70 ، 50 ، 40 ، 20 ، 10 :و 80
 -8به جای

باید رقم  5را قرار دهیم.

 -9ابتدا باقیماندهی تقسیم عدد  9999را بر  7تعیین میکنیم که میشود 3 :
حال اگر از عدد  ، 9999سه واحد کم کنیم عدد  9996بهدست میآید که مضرب  7خواهد بود.
 -10کافیست حاصلضرب این چهار عدد را حساب کنیم 11 × 6 × 5 × 7 = 2310 :

 -11الف) درست

1023456798 -12

ب) نادرست (مث ً
ال عدد )6

ت) نادرست

پ) درست

ث) نادرست (مث ً
ال عدد )72

 -13چهار عدد  2631 ، 2331 ، 2031 :و 2931

 -14مجموع ارقام این عدد  13است .باقیماندهی تقسیم  13بر  3میشود  . 1 :پس باقیماندهی تقسیم عدد  10101028بر  3میشود 1 :

 -15ابتدا مینویسیم  102237 = 102235 + 2 :و چون  102235بر  5بخشپذیر است ،پس باقیماندهی تقسیم همان  2میشود.
صفحهی 34
 -1گزینهی  .2چون هم بر  2و هم بر  3بخشپذیر است ،نتیجه میگیریم

عددی زوج است و مجـموع

+

+

عددی است

که بر  3بخشپذیر است.

گزینهی  : 1معلوم نیست عدد
گزینهی 6 : 2

زوج باشد ،پس نمیتوان گفت حتماً بر  2بخشپذیر است.

عددی زوج است و مجموع + 6

گزینهی  : 3معلوم نیست که عدد

+

 3حتماً زوج باشد.

+

حتماً بر  3بخشپذیر است.

گزینهی  : 4عدد داده شده فرد است پس بر  2بخشپذیر نیست.
 -2گزینهی 5 .2

رقــم یــکان حتمـاً بایــد  5باشــد .عــدد  7در یکــی از نــه دایــرهی بعــدی میتوانــد قــرار بگیــرد و بعــد بقیـهی دایرههــا بــا  5پــر میشــوند.
پـــس درکل  9عــدد بــا ایــن خاصیــت میتوانیم بنویســیم.

 -3گزینهی  .4باقیماندهی تقسیم  20002بر  9میشود ( 4 :زیرا مجموع ارقام آن  4است و باقیماندهی تقسیم  4بر  9میشود  )4 :حال
اگر آن را با عددی جمـع کنیـم که باقیماندهی تقسـیم آن بر  9برابر  5باشد ،در این صورت مجمـوع آنها بر  9بخشپذیر خواهد شـد .زیرا
مجموع باقیماندهها  9میشود ( )4 + 5 = 9و جواب بر  9بخشپذیر میشود.
در بین گزینهها ،باقیماندهی تقسیم  4154بر  9میشود 5 :

 -4گزینهی  .3عددی بر  15بخشپذیر است که هم بر  3و هم بر  5بخشپذیر باشد.

 -5گزینهی  .4چون  9رقم آن یکسان است ،پس مجموع ارقام آن مضربی از  9میشود .پس بر  9و در نتیجه بر  3بخشپذیر است .و چون
زوج است ،بر  6هم بخشپذیر است.

 -6گزینهی  .2باقیماندهی تقسیم یک عدد فرد بر  ،4یا  1است یا  .3چون باقیماندههای تقسیم این دو عدد فرد بر  4مساوی نیست،
پس باقیماندهی تقسیم یکی از آنها  1و باقیماندهی تقسیم دیگری  3است .باقیماندهها را با هم جمع میکنیم ،حاصل  4میشـــود و
باقیماندهی  4بر عدد  4میشود  :صفر.

 -7گزینهی  .3تفســـیر این مطلب به این گونه است  :عددی را به بســـتههای  9تایی تقسیم کردهایم ،تعدادی بســـتهی  9تایی تشـــکیل
شده است و در آخر  8تا باقیمانده است .حال اگر بخواهیم بستههای  3تایی بسازیم ،هر بستهی  9تایی به  3تا بسـتهی  3تایی تبـدیل
میشود ،بعد سراغ آن  8تا باقیمانده میرویم .با  8تا باقیمانده 2 ،تا بستهی  3تایی میسازیم و در آخر  2تا باقی میماند.

پاسخنامهی کتاب کار
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 -8گزینهی  .4با ارزشترین رقم یک عدد ،رقم سمت چپ آن عدد است .یعنی رقم سمت چپ این عدد 2 ،است :
2
حداکثر  45میشود و موقعـی است که همـگی  9باشند .پس
 5رقم دیگر میماند که مجموع این  5رقم باید  45شود .مجمـوع  5رقمّ ،
این عدد ،به این صورت است 299999 :

اگر باقیماندهی این عدد بر  5را بخواهیم ،کافیست باقیماندهی تقسیم یکان آن را بر  9تعیین کنیم که میشود 4 :
(توجه  :اگر
ّ

 -9گزینهی  .3چون بر  5بخـشپذیر و  5رقمی است ،نتیجه میگیریــم = 5 :

را صفر در نظر بگیـریم ،عدد  4رقمـی

میشود).
چون  3رقم وسط مانند هم هستند ،پس مجموع سه رقم وسط عددی میشود که مضرب  3است و این عدد وقتی با  5ابتدا و  5انتها
جمع شود ،مجموع ارقام ،عددی میشود که دیگر بر  3بخشپذیر نیست .پس گزینهی  3صحیح است.

 -10گزینهی  .3مجمـوع رقمهای این عدد باید عددی شود که بر  3بخشپذیر باشد ولی بر  9بخشپذیر نبـاشد و در بین گزینهها عددهای
حداکثر میتواند  99باشد .پس عدد  102نمیتواند مجـموع
 96و  102این چنیـن هستند .از طرفی مجـموع رقمهای یک عدد  11رقمیّ ،
رقمهای یک عدد  11رقمی باشد.
 -11گزینهی  .2سه تا رقم

مثل هم هستـند ،سه تا رقم

رقمها حتماً بر  3بخشپذیر میشود( .
پس این عدد حتماً بر  3بخشپذیر است.

)×(+3

مثل هم هستـند و سه تا رقم

)×(+3

) ×  = 3مجموع رقمها

در مورد گزینههای دیگر نمیتوان گفت که حتماً درست هستند.

45

 -12گزینهی  .3چون رقم یکان حاصلضرب برابر  6شده است،

پس باید در

پس = 8 :

7

عددی باشد که اگر در  7ضرب شود ،یکانش برابر  6باشد.
 .بنابراین :
56

7 = 11

هم مثل هم هستـند .بنابراین مجـموع

56

×
11

× 428

حداقل یکی از آنها باید بر  3بخشپذیر باشد.
میدانیم برای اینکه حاصلضرب دو عدد بر  3بخشپذیر شودّ .
(یعنی اگر دو عدد که هیچکدام از آنها بر  3بخشپذیر نباشند .محال است که حاصلضرب آنها بر  3بخشپذیر باشد).
بایــد بــر  3بخشپذیــر باشــد .بنابرایــن

در اینجــا چــون  428بــر  3بخشپذیــر نیســت ،پــس 7
یــا  5یــا  8باشــد .حــاال هرکــدام از ایــن رقمهــا را بــه جــای
 11میشــود( .حاصلضــرب بایــد 56

بایــد یکــی از رقمهــای 2

میگذاریــم تــا ببینیــم  2رقــم ا ّول حاصلضــرب کدامیــک از آنهــا

 11شــود).
428 × 27 = 11556

=5
= 5 + 2 + 8 = 15

+

+

 -13گزینهی  .2چون این عدد زوج است ،پس بر  2بخشپذیر است و چون مجموع ارقام آن بر  3بخشپذیـر است ،پس خود عـدد نیز
بر  3بخشپذیر است .پس در کل ،این عدد حتماً بر  6بخشپذیر است.

 -14گزینهی  .4این سؤال در آزمون ورودی مراکز استعدادهای درخشان سال تحصیلی  88ـ  87آمده است.

باقیماندهی تقسـیم عدد  763861بر  ،9برابر  4است .پس اگر این عدد را  100بار با خودش جمع کنیم ،باقیماندهی تقسـیم بر  9یعنـی
عدد  ،4صد بار با خودش جمع میشود.
 = 4باقیمانده

حال باقیماندهی  400را بر 9
مییابیم

100 × 4 = 400

پاسخنامهی کتاب کار
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حداکثر مجموع رقمهای آن میتواند  72باشد .یعنی حالتی که تمام رقمهای
 -15گزینهی  .3اگر یک عدد هشت رقمی داشته باشیمّ .
آن  9باشــند .در این ســؤال مجموع رقمها  71اســت پس معلوم میشــود  7تا از رقمها  9هســتند و یکی از رقمها  8است و چون عدد ما
زوج است  ،پس یکان آن  8میباشد.
آن عدد  99999998میباشد .برای تعیین باقی ماندهی تقسیم آن بر  4کافیست باقی ماندهی تقسیم  98بر  4را تعیین کنیم که میشود .2
صفحهی 36
 -1الف) درست
ت) درست (  7همان  1است).
7
-2
+8 < -8

پ) نادرست (عدد صفر از عددهای منفی بزرگتر است).

ب) درست

ث) درست

ج) نادرست

> +4
-3 > 0
- 11 > - 10

+ 7 < - 12
4 = +4
- 4 = -4

0

-9 > +2
6
< -1

6
 -3بله درست است.

چ) درست

1

 -4نه عدد صحیح  1 ، 0 ، -1 ، -2 ، -3 ، -4 ، -5 ، -6 :و 2

 -5در نقاط  +6و  -4محور اعداد را قطع میکند.

 13 -6پلّه دارد .بهتر است شکل رسم کنیم و پلّهی وسط را مانند مبدأ محور در نظر بگیریم.
4
3
1
پلّهی وسط

پلّهی آخر

2
 6پلّه باالتر از پلّهی وسط و  6پلّه پایینتر از پلّهی وسط هست ،پس در کل  13پلّه دارد.
-7

+3

قرینه

-7

-3

قرینه

9 : 30 -8
- 30
14 : 10
8 : 40
- 80
 -9قرینهی عدد  - 10نسبت به نقطهی 0 : - 5
قرینهی عدد  + 4نسبت به نقطهی - 12 : - 4
-10

10 : 12

+7

0

قرینه

+ 12

0

11 : 30

- 15

10 : 00

+ 250

 5تا  5تا اضافه میشوند :
 2تا  2تا اضافه میشوند :

صفحهی 38
 -1یازده عدد 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0 ، -1 ، -2 ، -3 ، -4 ، -5 :

 -6 -2را نشان میدهد.

7

6

+ 90

قرینهی عدد  + 5نسبت به نقطهی - 1 : + 2
قرینهی عدد  + 7نسبت به نقطهی - 11 : - 2
قرینهی عدد  - 6نسبت به نقطهی + 4 : - 1
 - 26و  - 19و  -13و  - 6و  + 1و  + 8و  +15و + 22
 + 25و  + 20و  +15و  +10و  + 5و  0و  - 5و -10
 +8و  +6و  +4و  +2و  0و  -2و  -4و  -6و -8

 7تا  7تا کم میشوند :

5

4

3

2

1

0

الف پاسخ

ب

ج شروع

-1

-7 -6 -5 -4 -3 -2

قرینه

0

و
و
و

+ 29
-15
-10

+ 15
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 -3الف)  32طبقه پایین میروید.

+23

ب) +13
پ) + 32
ت) + 7

+20

+15

برعکس عمل میکنیم + 7 :

+10

 29طبقه پایین
میرویم

ششم ابتدایی (جلد)1

+5

+ 36

 20طبقه باال
میرویم

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

+ 16

 12طبقه پایین
میرویم

+ 28

 -4الف) دمای هوای ساری  12درجه گرمتر است.
ب) دمای هوای بابل  6درجه باالی صفر است.

پ) دمای هوای فیروزکوه  12درجه زیر صفر است یعنی  -12 :درجه

-5

ت) هوای ارومیه  5درجه سردتر از هوای تهران است.
582 + 2016 = 2598

 2598سال پس از تولّد فیثاغورس برگزار شده است.
علومتجربی
صفحهی 41

 -1پیشبینیهای علمی بر اساس مشـاهدات و ّاطالعات بهدست آمده از آن صورت میگیـرد و قابل آزمایش کردن هستند ولی حدس زدن
براساس ّاطالعات نبوده و بیشتر جنبهی تصادفی دارد.

 -2مشاهده

 -3ارتفــاع رهــا کــردن گلولههــا ،قطــر گلولههــا ،شــکل گلولههــا و خاکــی کــه گلولــه بــر آن ســقوط میکنــد بایــد ثابــت باشــند و
جنــس گلولههــا بایــد تغییــر کنــد.
 -4الف) سرعت ـ بزرگتر

ب) اندازهی ـ عمیقتر

 -5باید آن را حذف کند ( .در تکرار یک آزمایش ،اگر یکی از نتایج تفاوت زیادی با بقیهی نتایج داشته باشد .نباید آن را به حساب بیاوریم).
ذرهبین ،چراغ ق ّوه ،دوربین ع ّکاسی و فیلمبرداری ،میکروسکوپ ،تلسکوپ ،ضبط صوت و ...
 -6خ 
ط کشّ ،

 -7شــکل ظــرف ،نــوع ظــرف ،حجــم ظــرف ،دمــای ظــرف ،دمــای ا ّولیـهی مایعــات ،محیطــی کــه در آن آزمایــش را انجــام میدهیــم و
دمــای محیــط بایــد ثابــت باشــند.

 -8در مرحلهی آزمایش کردن ،از تمام مهارتهای ممکن استفاده میکنیم .مانند مهارت در انداز ه گیری

 -9نــوع ظــرف ،مقــدار آبــی کــه در ظــرف میریــزد ،نــوع آبــی کــه در ظــرف میریــزد ،دمــای فریــزر بایــد ثابــت باشــند و دمــای آبــی
متغیــر باشــد.
کــه در ظرفهــا میریــزد بایــد ّ
 -10به علّت خطاهای انسانی و خطاهای ابزاری

 -11خیــر زیــرا در ارتفاعهــای نزدیــک ســطح زمیــن ،هرچــه فاصلـهی گلولــه از خــاک بیشــتر میشــود بایــد قطــر دهانـهی ایجــاد شــده
بیشــتر شــود ولــی در ایــن نمــودار از ارتفــاع  1/5متــر تــا  2متــر ،قطــر دهانــه کمتــر شــده اســت کــه اشــتباه اســت.
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صفحهی 43
 -1گزینـهی  .3دومیــن مرحلــه از مراحــل یــک کاوش علمــی ،پرســش اســت کــه در گزینـهی  ، 3یــک پرســش مطــرح شــده اســت.
گزینــهی  ،1میتوانــد نتیجهگیــری یــا پیشبینــی باشــد .گزینــهی  ، 2پیشبینــی اســت .گزینــهی  ، 4مشــاهده اســت.
 -2گزینهی  .2شروع پژوهش ،با مشاهده است.

 -3گزینهی  .3بعضی از پیشبینیها غلط از آب در میآیند .ولی پیشبینی باید بر مبنای ّاطالعات و شواهد باشد ،منطقی باشد و همچنین
قابل آزمایش باشد.

 -4گزینهی .4

 -1مشاهده

 -2پرسش

 -3پیشبینی

 -5گزینهی  .1چون در مطالعه از نظریات و تجربیات دیگران بهطور آماده ،استفاده میکنیم.

 -4آزمایش

 -5نتیجهگیری

 -6گزینهی  .1در مرحلهی مشاهده ،به جمعآوری ّاطالعات میپردازیم و برای بیان ّاطالعات جمعآوری شده ،یادداشتبرداری میکنیم.

 -7گزینهی .4

 -8گزینهی  .1برای اطمینان از نتایج به دست آمده از آزمایشات ،یک آزمایش را چندین مرتبه تکرار میکنیم.

 -9گزینهی  .2مرحلهی ا ّول ،مشاهده است .در گزینهی  ،2یک مشاهده عنوان شده است.

ـد زیــادی
 -10گزینـهی  .4بــه علّــت خطاهــای انســانی و ابــزاری و شــرایط محیطــی ،نتایــج دقیقـاً ماننــد هــم نخواهنــد بــود ولــی تــا حـ ّ

بــه هــم نزدیــک خواهنــد بــود.
 -11گزینهی .4

 -12گزینهی .3

 -13گزینـهی  .2در گزینـهی  ،1از ماکــت و عروســک شبیهســازی شــدهی انســان اســتفاده میشــود .در گزینـهی  ،3همانطــور کــه در
کتــاب علــوم دیدیــد از گلولههــا اســتفاده میکننــد .در گزین ـهی  4از موشهــای آزمایشــگاهی اســتفاده میکننــد کــه مکانیــزم بــدن
آنهــا خیلــی شــبیه بــه مکانیــزم بــدن انســان اســت.
 -14گزینهی .2

 -15گزینهی  .1بعضی مواقع ممکن است افراد ،تفسیر و نتیجهگیری درستی از ّاطالعات به دست آمده انجام ندهند.

 -16گزینهی  .1در گزینههای دیگر ،اثر مقاومت هوا بر هر دو جسم تقریباً برابر است و نمیتوان نتیجهگیری درستی کرد.

 -17گزینهی  .3پیشنهاد راه حل

 -18گزینهی  .1به جمعآوری ّاطالعات با استفاده از حواس پنجگانه ،مشاهده گفته میشود.

 -19گزینهی  .2گزینهی  ،1طرح پرسش است .گزینهی  ،2مشاهده است .گزینههای  3و  ، 4نتیجهگیری را نشان میدهند.
 -20گزینهی .1

گزینهی 2
گزین ـهی 3

در بعضی از کارهای علمی ،از اندازهگیری استفاده نمیشود.
بــا وجــود انجــام دقیــق آزمایــش و اســتفاده از ابزارهــای دقیــق ،ولــی بــه علّــت خطاهــای انســانی ،ممکــن اســت

نتیج ـهی آزمایــش درســت نباشــد.
گزینهی 4

متغیر است.
در آزمایشهای مقایسهای همهی عاملها ثابت هستند و فقط یک عامل ّ

 -21گزینهی  .2گزینهی  ،2تفسیر کردن است.
صفحهی 47

 -1ما ّدهی طبیعی مانند  :اکسیژن  ،کاه  ،سنگ آهک  ،گوگرد  ،پنبه  ،طال  ،نمک خوراکی  ،شن  ،سنگ و نفت خام

ما ّدهی مصنوعی مانند  :کاغذ  ،آجر  ،الستیک  ،شیشه  ،چسب  ،سیمان  ،سرامیک  ،رنگ ساختمانی  ،بنزین و آهن
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 -1 -2بریدن درخت

ششم ابتدایی (جلد)1

 -2حمل چوب به کارخانه

 -4تبدیل چوب به ت ّکههای ریز چوب (چیپس چوب)

 -3کندن پوست تنهی درخت

 -5تبدیل ت ّکههای ریز چوب به خمیر و از بین بردن رنگ آن

 -6خشک کردن خمیر و تهیهی کاغذ

 -3تبدیل ت ّکههای ریز چوب به خمیر ،معموالً به روش فیزیکی انجام میشود الب ّته به روش شیمیایی هم این کار میتواند صورت گیرد،
ولی از بین بردن رنگ زرد خمیر کاغذ به روش شیمیایی و با کمک موا ّد رنگبر انجام میشود.
 -4به رنگ بنفش در میآید.

 -5آب ژاول ،آب اکسیژنه و گاز کلر

 -6زیرا نور و گرما باعث تجزیهی سریع آن میگردد.

 -7کاغذ تحریر ،کاغذ گالسه ،کاغذ رنگی ،کاغذ کاهی ،کاغذ اسکناس و ...
 -8سه اصله درخت

ضد آب کردن ّ ،براق کردن  ،افزایش استحکام و انعطافپذیری کاغذ
 -9پالستیک ّ :

توسط کاغذ ،یکنـواختی کاغذ ،پرز ندادن
نشاسته  :افزایش استحکام و مقاومت کاغذ در برابر تاخوردگی و پارگی ،کاهش جذب آب (جوهر) ّ
سطح کاغذ هنگام نوشتن

ذرات کاغذ
گچ  :مات کردن  ،افزایش اصطکاک  ،افزایش جذب آب  ،پرکنندهی فضای بین ّ
رنگ  :تولید کاغذهای رنگی

گاز کلر  :سفید کردن رنگ خمیر کاغذ

شدت آسیب
سمی بوده و به پوست و مجاری تن ّفسی به ّ
 -10زیرا آب ژاول ناپایدار است و در حضور نور و گرما تجزیه میشود و بخارات آن ّ

میرساند.
صفحهی 51
 -1درست

 -6نادرست

 -2درست

 -7درست

 -3نادرست

 -8نادرست

 -4درست

 -9درست

 -5نادرست

 -10درست

صفحهی 51
کامل کنید.

 -1شیشهای تیره رنگ
 -4فلزات

 -2شیمیایی

 -3مصنوعی

 -5اکسیژن ـ کربن دی اکسید

صفحهی 52
 -1گزینهی  .4ح ّکاکی بر روی سنگ بسیار دشوار است.

 -2گزینهی  .1ماندگاری زیاد

 -3گزینهی .4

 -4گزینهی  .3مشکل بودن حمل و نقل و حجم زیاد آنها

 -5گزینهی  .4پالستیک
 -6گزینهی .4

 -7گزینهی  .4ابتدا تهیهی چیپس چوب ،سپس تبدیل چیپسچوب به خمیر با حرارت دادن با موا ّد شیمیایی و بعد حرارت دادن با بخار آب
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ششم ابتدایی (جلد)1

 -8گزینهی  .2برای ساخت کاغذ سفید ،رنگ استفاده نمیشود.

 -9گزینهی .4

 -10گزینهی  .2طال به صورت طبیعی و به همان شکلی که موجود است ،استخراج میگردد ولی در مورد فلزات دیگر مانند آهن ،باید از
سنگ معدن و به روشهای شیمیایی به دست آیند.

 -11گزینهی  .4موا ّد بازیافتی ،محصوالتی با کیفیت پایینتر هستند.

 -12گزینهی  .4کاغذ کاهی چون از کاه و برخی گیاهان یکساله ساخته میشود ،پس برای تهیهی آن درختی قطع نمیشود.

 -13گزینهی .3

 -14گزینهی  .2از گچ برای مات کردن کاغذ استفاده میشود .پس اگر در خمیر کاغذ از گچ استفاده نکنند  ،کاغذی ش ّفاف به دست میآید.

 -15گزینهی .3

 -16گزینهی  .2سوزش و سفید شدن پوست

 -17گزینهی .3

 -18گزینهی .4

 -19گزینهی .3

 -20گزینهی  .1محیط سرد و تاریک .زیرا گرما و نور باعث تجزیهی آب اکسیژنه میشوند.

 -21گزینهی .3

 -22گزینهی  .4از آفتابگردان استفاده نمیشود .از تنهی درخت کاج ،ساقـهی گندم (کاه) و تفالهی نیشکر در صنعت کاغذسازی استفـاده
میشود.

 -23گزینهی  .1نشاسته

 -24گزینهی  .2کاغذ روزنامه

 -25گزینهی .2

 -26گزینهی  .1در تهیهی کاغذ کاهی ،رنگ خمیر کاغذ را از بین نمیبرند .برای همین کاغذهای کاهی سفید نیستند.

 -27گزینهی  .3در خوزستان نیشکر فراوانی به عمل میآید که از تفالهی نیشکر در تهیهی کاغذ استفاده میشود.
 -28گزینهی  .1آهک

 -29گزینهی .2

 -30گزینهی  .4از کاغذهای آغشته به موا ّد غذایی در تهیهی کود گیاهی ( ُکمپوست) استفاده میکنند.

