
 

 باسمه تعالي

 مهر آموزشگاه توصیفي نمره آموزش و پرورش  اداره

   ششم پايه: تفکر و پژوهشدرس:

 دقیقه54 مدت امتحان: تاريخ آزمون:

 آموزگارنام  :خانوادگي نام نام

 

 

  سؤاالت رديف
 

1 
 تل قو،عباس آباد،شهسوار(( را در یک گروه قرار میدهیم در واقع آنها را.........................وقتی کلماتی مانند ))م

    الف(طبقه بندی کرديم                                       ب(عنوان بندی کرديم

2 
 مهمترين درسي که از درس رفتگر بجنوردی گرفتید چه بود؟

 ب(امانتداری                             الف(قضاوت صحیح               
 

3 

 از درس مارگیر و اژده ها چه درسي میتوان گرفت؟

 الف(از خواسته های خود برای رسیدن به خواسته های ديگران برسیم

 ب(مطمئن شويم خواسته های ما به خودمان و ديگران آسیب نمیرساند

 

5 

 ه ها در اثر تابش نور خورشید زنده شد ،مارگیر فرار نکرد و به سوی اژده ها رفت؟چرا در داستان ))مارگیر و اژده ها((وقتي اژد

 الف(میخواست اژده ها را زنده اسیر کند

 ب(زيرا قبال ادعا کرده بود که اژده ها را کشته است و نمیتواند عقب نشیني کند

 

4 
 برای گفت و گو در اجتماع پژوهشي کالس،کدام گزينه را بايد رعايت کرد؟

 الف(کنترل نکردن هیجان                         ب(گوش دادن موثر و احترام به حقوق ديگران
 

6 

 در فیلم آقکند شرايط معلم قبلي با معلم فعلي چه تفاوتها و شباهت هايي داشت؟-

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 ه بود؟موضوع کلي و پیام داستان ماه و روباه چ-

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 چرا اويس با وجود داشتن آرزوی ديدن پیامبر و تحمل سختي های راه،بدون ديدن او به يمن بازگشت؟-

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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