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نوبت دوم-کل کتاب

پایه ششم

مدت05:دقیقه

خوب درس خواندن راه شما را به سمت یک دانشگاه خوب وسپس یک شغل خوب ودرنهایت زندگی بهترهموار میسازد.لطفا برای یادگیری تالش کنید.

 -1گزینه درست را با عالمت تیک مشخص کنید.
الف)وقتی کلماتی چون«محبت،مهربانی و نیکی را در یک گروه قرار دادیم در حقیقت آن را
)4عنوان بندی
)3معنا
)2همانند سازی
)1طبقه بندی
ب)کدام با بقیه در یک گروه قرار نمی گیرد؟
)2پرسشنامه
)1مصاحبه
)4مشاهده
)3نظرسنجی
ج)در داستان ماه و روباه ماه نماد چیست؟
)2حیله گری
)1فریبکاری
)4حسادت
)3خودخواهی
د)درانیمیشن کیمیاگر کدام دو صفت انسانی او مورد توجه قرار می گیرد؟
)2طمع و قناعت
)1صداقت و دورغگویی
)4اسراف و صرفه جویی
)3نیکی و ظلم
 -2درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید
الف)آرزوی اویس قرنی رفتن به مدینه بود
ب)مشکل معلم در مدرسه روستا(آقکند)
ج)در فیلم لی لی حوضک کالغ نماد پرکاری بود
 -3کلمات و عبارت مناسب را به هم وصل نمایید(یک واژه اضافی است)
الف) آقکند در زبان آذری
ب) مارگیر برای نشان دادن آن مار را به شهر برد
ج)مهم ترین درس ماجرای رفتگر بجنوردی

 )1شجاعت
)2امانتداری
 )3ده سفید
)4بی نیازی

 -4جاهای خالی را عبارت مناسب کامل کنید
الف)واژه هایی که در یک گروه طبقه بندی می کنیم اجزای گروه باید کامال...................هم باشند
ب) ارائه ی گزارش به دو صورت  ...................و  ..............انجام می شود.
ج)  ...............و  ....................افراد در شکل گیری هویت فرد نقش مؤثری دارد.
 -5به سواالت پاسخ کوتاه دهید
الف)بهترین روش جمع آوری اطالعات برای یافتن پاسخ پرسش« محبوب ترین زنگ کالسی از نظر دانش آموزان کدام است» چه روشی
است؟
ب) با توجه به داستان«میمون گرانبها» چرا روستائیان تصمیم گرفتند تمام میمون ها را از شاگرد تاجر بخرند؟

ج)با توجه به فیلم«آخرخط» علت ترافیک چه بود؟
د) با توجه به داستان«خرسی که می خواست خرس بماند»خرس در چه موضوعی دچار سردرگمی شد؟
-6به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید
الف)برای معرفی یک شهر دیدنی به مهمان خارجی چه ویژگی هایی از مهمان باید توجه کرد؟

ب)از داستان مار گیر و اژدها چه نتیجه ای گرفته اید؟

ج) ویژگی سواالتی که با«چرا» و «آیا» شروع می شوند چیست؟

د)سه مورد از روش های گردآوری اطالعات را بنویسید؟

و)پرسش هایی که در ذهن ما بوجود می آید به صورت کلی درباره چه چیزهایی می تواند باشد؟

خود ارزیابی............................................................................................................................................................:

