
رت دوستضبه نام ح

علوم اول دبستان همراه با پاسخ 13نمونه سواالت پیشنهادی فصل 

آهن ربا چیست؟ وسیله ای که چیزهای آهنی را به خود جذب می 

کند.

قسمت آهن ربا قوی تر است؟ دو سر آن یا دو قطب آنکدام 

از کجا بفهمیم دوسر آهن ربا قوی تر است؟ آهن ربا را در مقدار 

زیادی سوزن فرو می بریم و می بینیم که به دوسر آن بیشتر از جاهای 

دیگر سوزن چسبیده است.

آهن ربا چه شکل هایی دارد؟ گرد ، نعلی شکل ، میله ای ، تخت

ربا چه استفاده هایی می کنیم؟ برای چسباندن چیزهای تزیینی از آهن 

به یخچال ، دورتا دور در یخچال آهن ربا دارد تا در یخچال محکم بسته 

شود، برای بلند کردن چیزهای سنگین ، در جا سنجاقی برای پخش 

نشدن سوزن ها ، جمع کردن سوزن های ریخته شده و براده های 

آهن

دیک چه چیزهایی کرد ؟ چرا؟ نباید آهن ربا را آهن ربا را نباید نز

نزدیک تلوزیون ، کامپیوتر ، لپ تاب ،تبلت ، گوشی موبایل و کارت 

های بانکی کرد چون باعث می شود آنها خراب شوند.

دو سر آهن ربا که هم نام باشند وقتی به هم نزدیک می شوند چه       

می شود؟ از هم دور می شوند.

ه هم نام نباشند وقتی به هم نزدیک می شوند چه     دو سر آهن ربا ک

 می شود؟ به هم نزدیک شوند.



 

چند چیز نام ببر که به آهن ربا می چسبد. سنجاق، سوزن ، میخ ، براده 

آهن ، ماشین آهنی

چند چیز نام ببر که به آهن ربا نمی چسبد. مداد ، کاغذ ، پارچه ، شیشه ، 

کیف ، چوب ، پالستیک

که در آن ها آهن ربا استفاده شده باشد. در یخچال  رام ببچند وسیله ن

، بلندگو، رادیو ،قبله نما و قطب نما ، چرخ گوشت و هر وسیله ی برقی 

که بچرخد.

اگر دو آهن ربا داشته باشیم چگونه بفهمیم کدام قوی تر است؟ هر کدام 

چیزهای بیشتری به خود جذب کند قوی تر است.

ی قطب نما و قبله نما از آهن رباست؟ یک چگونه بفهمیم که عقربه 

آهن ربا را به عقربه نزدیک می کنیم و می بینیم که دو سر هم نام از هم 

دورمی شوند و دوسر غیر هم نام به هم نزدیک می شوند.

آیا آهن ربا از پشت کاغذ چیزهای آهنی را جذب می کند؟ بله

ند؟اگر آیا آهن ربا از پشت چوب چیزهای آهنی را جذب می ک

چوب نازک باشد بله

آیا آهن ربا از پشت شیشه چیزهای آهنی را جذب می کند؟بله

 آیا آهن ربا از پشت پارچه چیزهای آهنی را جذب می کند؟بله


