
 

شماره صفحه :  1  

 

1041/... /...  :تاریخ آزمون   

دقیقه 54 : زمان پاسخگویی  
 

...  استاناداره کل آموزش و پرورش   

...  منطقهاداره آموزش و پرورش   
 دبستان : .................

 تفکر و پژوهش ششمسؤاالت درس : 

 دوم نوبت : 

 نام : .......................................
 .نام خانوادگی: .....................

 ردیف سواالت 

 کلمات زیر را در جدول زیر به طور مناسب قرار دهید.

 درخت گل اختراع مدرسه شهید

 ایثار رودخانه وطن دانشمند کوهستان

 

 دفاع مقدس علم  طبیعت شماره

1 .................... ................... .................... 

2 ..................... ....................... ...................... 

3 ...................... ....................... ....................... 

4 .................... ------- -----  
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 ؟نیستی گرمایش مواد با تغییر حالت مواد کدام دو پدیده از جنس رابطهرابطه ی . 1

 ب( جمع آوری هیزم و برافروختن آتش   الف( برافروختن آتش و تولید گرما
 د( تابش خورشید و تولید گرما   ج( برافروختن آتش و تولید دود

بقیه در یک دسته قرار نمی گیرد؟ کدام مسئله با. 2  

شدن راه های ارتباطی روستاهای اردبیل بر اثر بارش برف الف( قطع  
 ب( قطع شدن درختان جنگل های زاگرس برای تولید کاغذ

بی رویه ج( قطع شدن آب آشامیدنی برخی محالت تهران بر اثر مصرف  

ری متروخطوط تلفن مناطقی در مشهد به خاطر عملیات حفاد( قطع شدن   
 چه بود ؟ یقرن یسرزوی اوآ. 3

 یالنب ینهب( سفر به مد   ( سفر به خانه ی خداوندالف

 یرششفای مادر پ د(   حضرت محمد )ص( دنی( دج

 اژدها را به شهر آورد؟ یرچرا مارگ .4

 ب( نشان دادن شجاعت خود    یشتر( به خاطر پول ب الف

 د( همه ی موارد    یشترج( به خاطر شهرت ب

 آقاکند چه بود ؟ یلمدر ف یدل مهم معلم جد. مشک5

2 

 به نام خدا

 محل مهر امتحانات

ورد  ل)فاینمونه سوال استاندارددانلود 

 ات نام سایتبدون تبلیغ این نمونه سوال

  می باشد(

www.zriazi.ir 

،طرح درس،پروژه ریاضیتایپ فوری  

90222222290 
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 ب( نبود برق و آب    ( دوری راه الف

 د( عالقه نداشت به درس و مدرسه   ی( آشنا نبودن به زبان محلج

 یمتوجه داشته باش یدکه به آن با یزیچ ینمهمتر یایدبه شهر شما ب یحبرای گردش و تفر یمهمان خارج یکاگر . 6
 ؟ یستچ

 یهنقل یلد( وسا  ی مهمان عالقه و خواسته ج( مکان مورد نظر  ب(  مهمان ییدارا (الف 

 یت بنویسید.فعال این احساسات خود را از انجام «.خرسی که میخواست خرس باقی بماند»با توجه به درس 

احساسات من: 

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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 . یدرا با کلمات مناسب کامل کن یجاهای خال

 . شود ی....................... و................................ انجام م یقبه دو طر ی( نظر سنجفال
، ..................................................................................  یخیواقعه تار یکروش گردآوری اطالعات برای دانستن  ین( بهترب

 . است
 یآن توجه یبه دنبال .........................................هستند و به چگونگ یشترشوند ب یکه با چرا شروع م یی( پرسش هاج

 .ندارند

 .( ............................... عبارت است از گرد آوری اطالعات با استفاده از حواس پنجگانهد

4 

 5 با هم دارند ؟ یشوند چه شباهت یشروع م یاکه با آ ییپرسش ها

 6 شود ؟ یدشوار و سخت م یچه زمان یریگ یمنتخاب و تصما

 7 ؟ یستمناسب چ یپرسش پژوهش یکهای  یژگیو

 8 ؟ یمتوجه کن یبه چه نکات یدبا یو گروه یدر هنگام گفت و گوی کالس

ورد این  ل)فاینمونه سوال استاندارددانلود 

  می باشد( ات نام سایتبدون تبلیغ نمونه سوال

www.zriazi.ir 

،طرح درس،پروژه ریاضیتایپ فوری  

90222222290 
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 موفق باشید.

 9 چرا؟ ید؟آمده است که از آرزوی خود دست بکش یشبرای شما پ یاآ

 11 ؟ یفتدماه ب یتاعث شد تا روباه به فکر مالکب یزیبه نظر شما در درس)) روباه و ماه(( چه چ

 11 .یدده یحشود ؟ هر کدام را جداگانه توض یبه چند صورت انجام م ینظر سنج

ورد این  ل)فاینمونه سوال استاندارددانلود 

  می باشد( ات نام سایتبدون تبلیغ نمونه سوال

www.zriazi.ir 

،طرح درس،پروژه ریاضیتایپ فوری  

90222222290 

 

 


