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 گزینه صحیح را مشخص کنیدالف(

 آرزوي اویس قرنی چه بود ؟ -1-1

 د(شفاي مادر پیرش   سفر به مدینه النبی ج(  دیدن حضرت محمد )ص( ب( الف( سفر به خانه ي خداوند 

 چرا مارگیر اژدها را به شهر آورد؟  -2-2

 د( همه ي موارد  ج( به خاطر شهرت بیشتر  ب( نشان دادن شجاعت خود الف ( به خاطر پول بیشتر 

 مشکل مهم معلم جدید در فیلم آقاکند چه بود ؟  -3 -3

 الف( دوري راه 

 ج( آشنا نبودن به زبان محلی

4-4-  

 د( وسایل نقلیه   ب(مکان مورد نظر   عالقه و خواسته ي مهمان الف( 

 کامل کنیدجاهاي خالی را با کلمات مناسب ب(

 نظر سنجی به دو طریق ....................... و................................ انجام می شود  -5
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 .است

.هستند و به چگونگی آن توجهی   -7 پرسش هایی که با چرا شروع می شوند بیشتر به دنبال .......................................

 ندارند

. عبارت است از گرد آوري اطالعات با استفاده از حواس پنجگانه  -8 ............................. 

 به سواالت پاسخ کامل بدهیدج(

 هایی که با آیا شروع می شوند چه شباهتی با هم دارند ؟پرسش  -9

 انتخاب و تصمیم گیري چه زمانی دشوار و سخت می شود ؟  -11

 79..../..../تاریخ     نوبت اولآزمون  نام و نام خانوادگی:

 دقیقه05مدت:     پایه ششم         تفکر و پژوهش



 

 

 اگر شما کیف پولی را پیدا کنید براي تصمیم به چه نکاتی توجه می کنید؟چرا؟-11

 

 ویژگی هاي یک پرسش پژوهشی مناسب چیست ؟  -12

 

 در هنگام گفت و گوي کالسی و گروهی باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟  -13

 

 آیا براي شما پیش آمده است که از آرزوي خود دست بکشید؟ چرا؟  -14

 

 به نظر شما در درس)) روباه و ماه(( چه چیزي باعث شد تا روباه به فکر مالکیت ماه بیفتد ؟  -15

 

  .؟ هر کدام را جداگانه توضیح دهید نظر سنجی به چند صورت انجام می شود -16

 

 

خیلی  ارزشیابی                                            

 خوب

قابل  خوب

 قبول

 نیاز به تالش بیشتر

 موضوع

     ريگی توجه به انتخاب هدف و تعیین اولویتها در تصمیم

     عاتالهاي مناسب گردآوري اط تشخیص شیوه

     ها زبان صحیح و دقیق براي توضیح ایدهاستفاده از 

یل و شواهد کافی براي حدس، گمان و فرضیه الارائه د

 خود

    

     مناسب پرسش دانستن ویژگی هاي


