
   

 
 1:ي صفحه

  »»بانك تفكر و پژوهشبانك تفكر و پژوهش««
   دبستان دبستان   ششم ششم 

  57تا  31ي  تفكر و پژوهش صفحهسواالت 
  .دهيدپاسخ  2و  1با توجه به آن، به دو سؤال . دست آمده است آوري اطّالعات حاصل از يك نظرسنجي به جدول زير پس از جمع *

 ساز مورد عالقه  مند به موسيقي عالقه  تعداد  جنسيت  )سال(سن 

 گيتار الكتريكي   5  زن  20

  پيانو   10  زن  22

  عود   3  مرد  23

  سنتور   12  زن  23

  تنبور   8  مرد  25

  كوزه   1  مرد  27

 
  از جدول باالست؟ نادرستيكدام گزينه، اطالعات  - 1

  .ساله بوده اند 20سنجي گان اين نظر كنند ترين شركت جوان )1

  .اند مند بوده كنندگان در اين نظرسنجي به موسيقي عالقه ي شركت همه) 2

  .كننده بوده است كننده در اين نظرسنجي، برابر با تعداد مردان شركت هاي شركت تعداد زن )3

  .سال بوده است 27گان اين نظرسنجي،  كنند باالترين سنّ شركت) 4

  . اند بوده …نندگان در اين نظرسنجي، مربوط  به ك ترين تعداد شركت بيش - 2

  ساز تنبور) 2    پيانو )1

  ساز كوزه) 4    ساز سنتور )3

   كرده است؟» ريسك«گيري،  ي زير براي تصميم ي كدام گزينه گوينده - 3

  .مطمئن بودم خودرو پس از عيد ارزان خواهد شد پس فروختمش )1

پـس بـه همـان    . سي و دو، سي و چهار، من دنبـال چهـل و چهـار بـودم    . شد زياد ميها هم  ي پالك رفتم، شماره هرچه باالتر مي) 2

  .مسير ادامه دادم

  .كند؛ شايد ارزان شود، شايد گران شود، بايد انتخاب كرد بازار كه مشخص نمي )3

  .دادم مه ميدانستم راهم اشتباه است، ولي باز به همان مسير ادا مي. انگار ذهنم قدرت انتخاب راه درست را نداشت) 4



   

 
 2 :ي صفحه

 »»بانك تفكر و پژوهشبانك تفكر و پژوهش««
   دبستان دبستان   ششم ششم 

  دام بيت به وابستگي فرزند به مادر اشاره دارد؟ك - 4

  پس بي مي و معشوق خطاييست عظيم/ مقيم) جهان(چون نيست مقام ما در اين دهر  )1

  طفل دانشور كجا پرورده نادان مادري/ دامن مادر نخست آموزگار كودك است) 2

  ز مادر زادعجز است به دست هركه ا/ نگرم ز مبتدي تا استاد من مي )3

  تا دگر مادر گيتي چو تو فرزند بزايد/ صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را) 4

   ه به آن، به سؤالپاسخ دهيد80متن زير را بخوانيد و با توج ،.  

هـا،   سـنگ  پشـت ايـن تختـه   : پشـت  ها عبور كنيم؟  الك ها چيست؟ چرا نبايد از آن سنگ پشت آن تخته الك: ماهي كوچولو گفت«

هركـه از ايـن   . كشـند  انـد كـه بـا هـر نيششـان، پنجـاه مـاهي كوچولـو مثـل تـو را مـي            اي خوابيده اي بزرگ و سياه و گرسنهماره

انـد؟   پس چرا تـو را نخـورده  : ماهي. آره: پشت اي؟ الك تو خودت آن مارها را ديده: ماهي. ها رد شده، ديگر برنگشته سنگ تخته

ام كـه خـودش    ام، ولي كسي را نديده چرا، شنيده: اي؟ ماهي تو نشنيده! گويند مي  همه .ام شنيده. ام خب راستش، نديده: پشت الك

  ! ام كردي كني؟ عصباني چرا با من جرّ و بحث مي! گويند خب البد هست كه مي: پشت الك. مارها را ديده باشد

ا جزم كرد و با سرعت هرچه تمام از يك روز صبح كه از خواب بيدار شد، عزمش ر. ولي ماهي كوچولو تصميم خود را گرفته بود

مـاهي  . هـا  هايي رنگين از انـواع غـذاها  و بهتـرين زنـدگي     هايي بسيار زيبا، با سفره دانيد چه ديد؟ ماهي مي. ها گذشت سنگ تخته

  ».تري داشت كوچولو به آرزويش رسيده بود، حاال زندگي قشنگ

  ؟نداشتماهي كوچولوي متن باال، كدام ويژگي را  - 5

1( كنجكاوي) 2  هاي اجتماعي ت از عادتتبعي  

  شجاعت )4  ها پايداري تا رسيدن به واقعيت )3



 

  
 

 

  »»بانك تفكر و پژوهشبانك تفكر و پژوهش««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  ششم دبستـان 

 

    )كتاب درسي 31ي     صفحه( -»3«ي  گزينه - 1

  .تر است كننده، بيش ز تعداد مردان شركتكننده در اين نظرسنجي ا تعداد زنان شركت

    )كتاب درسي 31ي   صفحه( -»3«ي  گزينه - 2

  .اند كنندگان در اين نظرسنجي مربوط به ساز سنتور بوده ترين تعداد شركت بيش

    )كتاب درسي  34و  33ي   ها  صفحه( -»3«ي  گزينه - 3

ي عبـارت از   ، گوينـده »2«و » 1«هـاي   در عبـارات گزينـه  . ي تصميم مطمئن نيستيم گيري در شرايطي كه از نتيجه يعني تصميم» ريسك«

پـس  . ي عبارت از نادرست بودن تصـميم خـود آگـاهي دارد    نيز گوينده» 4«ي  در عبارت گزينه. درست بودن تصميم خود مطمئن است

  .كند» ريسك«ي تصميم مطمئن نيست و بايد  از آينده» 3«ي  ي عبارت گزينه دارند، اما گويندهن» ريسك«ها  اين تصميم

    )كتاب درسي 36ي    صفحه( -»2«ي  گزينه - 4

گـاه يـك مـادر     كـه هـيچ  گيرد؛ چنـان   ، به اين مفهوم اشاره شده است كه هر كودكي، تحت تأثير مادر خود قرار مي»2«ي  در بيت گزينه

  . ناآگاه، طفل دانشور تربيت نكرده است

  :ها تشريح ساير گزينه

هـا را   ي انسان ، همه»3«ي  بيت گزينه. كند هاي دنيايي را ستايش مي وجود ندارد و بيت، خوشي» مادر«ي  ، واژه»1«ي  در بيت گزينه

نيز در وصف شخصيتي خاص سروده شده است، آن قدر خاص » 4«ي  بيت گزينه. داند، هر كسي را كه از مادر زاده شد گرفتار مي

  .كشد تا كسي مثل او پديد بيايد ها طول مي كه سال

    )كتاب درسي 37ي  صفحه( -»1«ي  گزينه - 5

هاي اجتماعي تبعيت  عادتاگر قرار بود از . ها گذشت سنگ هاي اجتماعي تبعيت نكرد و از تخته ماهي كوچولوي متن، از عادت

  )برگرفته از داستان زيبا و خواندني ماهي سياه كوچولو اثر صمد بهرنگي. (رسيد گاه به زندگي خوب و شيرين خود نمي كند، هيچ


