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ردیف
در هر مورد صحیح یا غلط بودن عبارت را مشخص کنید.

برای طبقه بندی موضوعات فقط به شباهت ها توجه می کنیم.
1

غ

ص

یکی از جنبه های تصمیم گیری در نظر گرفتن خواسته ها ،توانایی ها ،عالقه ها و نیازهای خود و دیگران است.
ص

در تصمیم گیری الزم نیست اولویت های کارها را در نظر بگیریم.

ص

غ

غ

کدام یک از آداب گفت و گو در اجتماع پژوهشی نیست؟
2

 .2حق طلبی

 .1کنترل هیجان

 .4خوب گوش دادن

 .3سماجت در عقاید

در اغلب داستان ها روباه نماد  .............است ولی در داستان ماه بود و روباه ،نماد  .........است.
3

 .2حیله گری ،خودخواهی

 .1خودخواهی ،مهربانی

 .3مهربانی ،حیله گری

 .4خودخواهی ،حیله گری

در درس آقکند چه عاملی باعث شد تا معلم دوم ،زبان آذری را یاد بگیرد؟
4

 .2موفقیت معلم اول به دلیل هم زبانی

 .1برخورد سرد مردم با معلم دوم

 .4همدلی او با دانش آموزان

 .3درخواست مردم و دانش آموزان از وی
چرا ماه از زندگی با روباه راضی نبود؟
5

 .1زیرا ماه روز به روز بزرگتر می شد.

 .2زیرا روباه ماه را به خانه آورده بود.

 .3زیرا روباه ماه را فریب داده بود.

 .4زیرا ماه درخشندگی در آسمان را می خواست.

سعید به آرش قول داده بود برای کمک به او در درس هایش ،امروز به خانه آن ها برود اما پدر و مادرش از او می خواهند برای
6

عیادت از مادر بزرگ با هم به بیمارستان بروند.حاال او مجبور است بین این دو موقعیت یکی را انتخاب کند .کدام گزینه درباره
تصمیم گیری آرش درست است؟
 .1انتخاب بین بد و خوب

7

 .2انتخاب بین بد و بدتر

 .3انتخاب بین خوب و خوب تر

در داستان مارگیر و اژدها مارگیر در واقع طعمه چه چیزی شد؟
 .1خیانت

 .2طمع

 .3پر حرفی

 .4غیبت

آقکند به معنای . ..........
8

9

 .1روستای سفید

 .3مشکل و سختی

 .2برف سنگین

کدام یک با بقیه در یک گروه قرار نمی گیرد؟
 .1مشاهده

 .2مصاحبه

 .3نظرسنجی

روش گردآوری اطالعات در کدام گزینه درست آمده است؟
 .1میزان کشندگی سم مار  :مشاهده ،مطالعه کتاب و اینترنت
11

 .4معلم دلسوز

 .2بررسی قانون جاذبه زمین :مطالعه کتاب و اینترنت ،نظرسنجی
 .3روش های درمان سرطان خون :مطالعه کتاب و اینترنت ،مشاهده
 .4موجودی که دچار تغییراتی شده  :مطالعه کتاب و اینترنت

 .4پرسش نامه

 .4انتخاب بین بدتر و خوب
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دسته کلمات زیر را بر اساس چه چیزی می توان در یک گروه قرار داد؟
11

مداد ،طبل ،دستمال کاغذی ،تخته ،کتاب

قواعد مورد توافق برای کالس تفکر و پژوهش چیست؟ سه مورد را بنویسید.
12

چه چیزی را از درس نارنجی پوش امانت دار فهمیدید ،خالصه آن را در سه خط بنویسید.
13

اویس قرنی چه آرزویی داشت؟ آیا به آرزوی خود رسید؟
14

روش های گردآوری اطالعات را بنویسید.
15

تفاوت پرسش هایی که با آیا و چرا شروع می شوند چیست؟
16

مارگیر با خود چه اندیشید که اژدها را به شهر آورد؟
17
با آرزوی موفقیت برای شما
نظر آموزگار از امتحان دانش آموز :خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش بیشتر

