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1

 02دقیقه

سواالت
در هر مورد صحیح یا غلط بودن عبارت را مشخص کنید.
توجه به نتایج تصمیم ما برای خود و دیگران یکی از جنبه های تصمیم گیری مناسب است.

غ

ص

یکی از جنبه های تصمیم گیری در نظر گرفتن خواسته ها ،توانایی ها ،عالقه ها و نیازهای خود و دیگران است.
1

اویس قرنی بعد از رفتن به مدینه و متوجه شدن نبود پیامبر در مدینه ،شب را در آنجا ماند.
ص

پیام درس مارگیر و اژدها این است که همیشه زیاده خواه باشیم .

ص

ص

غ

غ

غ

اگر بخواهیم درباره علت یک اتفاق تحقیق کنیم ،سوال پژوهشی ما با چه کلمه ای شروع می شود؟
2

 .1چگونه

 .2چرا

 .4چطور

 .3آیا

رابطه استعمارگر با مستعمره مثل رابطه ی .........
3

 .1باغبان است با باغ

 .3میهمان است با میزبان

 .2راهزن است با کاروان

 .4سرباز است با دشمن

داستان رفتگر بجنوردی به کدام صفت اخالقی اشاره دارد؟
4

 .1مهربانی

 .3دست و دلبازی

 .2امانتداری

 .4حرص و طم

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

 .4انتخاب بین بدتر و خوب

 .3انتخاب بین خوب و خوب تر

هنگام تصمیم گیری در مواقع دشوار ،کدام یک اهمیت کم تری دارد ؟
 .1عالقه دیگران

 .3آسیب نرساندن به دیگران

 .2هویت دینی

 .4پیش بینی نتیجه

گذاشتن یک مداد روی میز و حرکت نکردن خود به خودی آن ،نشان دهنده این است که . ..........
8

 .1هر معلولی ،علتی دارد.

 .2هر علتی ،معلولی دارد.

 .3بعضی از وقایع ،بدون دلیل روی می دهند.

 .4اگر چیزی را نبینیم ،دلیل بر عدم وجود آن است.

با توجه به داستان میمون های گرانبها روستاییان چرا پولهایشان را روی هم گذاشتند و همه ی میمون ها را از شاگرد تاجر
خریدند؟
9

 .1زیرا دچار وسوسه شده بودند.

 .2از میمون ها برای کار در مزرعه استفاده می کردند.

 .3دارای ارزش زیادی بودند.

 .4هیچ کدام
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روش های گردآوری اطالعات را بنویسید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.
10

برای روش گردآوری اطالعات مشاهده یک مثال بزنید و خالصه وار توضیح دهید.
11

12

پیام درس پلنگ ها و گوزن ها چیست؟

چرا افراد مختلف راجع به یک واقعیت ممکن است دیدگاه های مختلفی داشته باشند؟
13

تفاوت های قناعت و طمع را بنویسید.
14

هویت هر موجود از چه چیزهایی تشکیل می شود؟
15

از درس تپه ی کوچک هر آنچه متوجه شده اید را در  2خط بنویسید.
16

با آرزوی موفقیت برای شما
نظر آموزگار از امتحان دانش آموز :خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تالش بیشتر

