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رعایت آداب گفت وگو در اجتماع پژوهشی کالس کدام گرینه مناسب است ؟در -1  

           ب(کنترل هیجان                                                              الف(رعایت نوبت

  د( همه ی موارد صحیح است                           ج( گوش دادن مؤثر واحترام به عقاید دیگران

 2 . به درس نارنجی پوش امانتدار استکدام گزینه ی زیر مربوط -

   شخصّیت دیگران ب( ارزش گذاری به                                  زش گذاری به حق دیگرانالف( ار

د( ارزش گذاری به خود                                                             ج( خود نمایی  

برای دسته بندی واژه های زیر کدام مورد را نمی توان استفاده کرد؟ -3  

 ))میخ،چکش،گلوله،انگشتر،تخته سیاه، کمر بند، بطری آب((

ب( طبیعی و مصنوعی بودن                                                الف(رسانا و نارسانا بودن   

امد(جرم وحجم اجس                                                       دنج(فلز و نا فلز بو  

اه بدون دیدن او با توجه به فیلم"بوی خوش مدینه"چرا اویس با وجود داشتن آرزوی دیدن پیامبر )ص( وتحمل سختی های ر -4

 به یمن باز گشت؟

ب( بخاطر نبود پیامبر در مدینه                                              الف(بخاطر فرزندانش  

د( بخاطر از دست دادن زمین زراعی خود                                 ج(بخاطر پرستاری از مادرش  

العات وپاسخ گویی به سؤاالت کدام راه مناسب است؟بهترین راه جمع آوری اط  برای یافتن -5  

د(نظر سنجی                         ج(مطالعه                         ب(مشاهده                        الف(مشورت  

داستان مار گیر واژدها از کدام کتاب زیر می باشد؟ -6  

د(اسرار نامه ی عطار                  ج(مثنوی معنوی مولوی                 ب(بوستان سعدی                  دیالف(گلستان سع  

محّمد تعدادی مهمان خارجی دارد .او می خواهد مهمانان را با آداب ورسوم ایرانی آشنا کند کدام کار او مناسب نیست؟ -7  

                       د وامام زاده ها ببردالف(مهمانان را فقط به دیدن مسج

ب(موزه ی مردم شناسی را به آنان نشان  دهد.   

خود صحبت کنند.  ج(دوستان خود را که هر کدام زبان خاصی دارند دعوت کرده و از آنان می خواهد در باره ی زادگاه  

 د( موزه های طبیعی و تاریخی شهر را به آنها نشان می دهد.

 



معلم دوم شد؟ کدام گزینه باعث یاد گیری زبان آذری در داستان آقکند-8  

لم اول همدل دانش آموزان نبودب( مع                                           ن بودالف(معلم اول هم زبا  

د(معلم دوم همدل دانش آموزان بود                                               ج( معلم دوم هم زبان نبود  

نه دست پیدا می کنیم؟در فعالّیت یک اتفاق عجیب به کدام گزی-9  

ب(هر معلولی عّلتی دارد                                     الف(اجسام بدون هیچ نیرویی حرکت می کنند  

د( هیچ کدام صحیح نیست                                                 ج(هر معلولی به عّلتی وابسته نیست  

ودات پیرامون انسان کدام گزینه صحیح است؟در مورد ارزش گذاری به اشیا وموج-11  

ب( ما به آنها ارزش می دهیم                                                         زش دارندالف(ذاتـًا ار  

کّلی دارند د(مالک ها قانون                                                     ج(ارزش آنها ذاتی نیست  

از زندگی با روباه راضی نبود؟چراماه -11  

ب(زیرا روباه آن را فریب داده بود                                  الف(زیرا ماه را روباه به خانه ی خود آورده بود  

د(زیرا ماه روز به روز بزرگ می شد                                 ج(زیرا ماه درخشندگی در آسمان را می خواست  

م لی لی حوضک کدام حیوان به در خواست خروس واکنش مثبت داد؟در فیل-12  

د( ُبز                            پرندگان  ج(                                   ب( گاو                                 الف(کالغ  

نماد خورشید و آب به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟-13  

          ب( درخشندگی وپاکی                                          یالف(پاکی و درخشندگ

د(پاکی و تاریکی                                              ج( تاریکی و پاکی     

شخصّیت مار گیر و اژدها شما را به یاد چه دسته آدمها یی می اندازد؟--14  

د( همه ی گزینه ها                               ج( مغرور                              ب(بزرگنمایی                   الف(خود خواه  

با توجه به شناخت رابطه ی علت ومعلولی کدام یک متفاوت است؟ -15  

خوابم می آیدب(دیشب دیر خوابیدم واکنون                                         الف(برف باریده وهوا سرد است  

از سرویس مدرسه جا ماندم د(برای خرید ساندویج                                              ج(همیشه به یاد خدا هستم  

 16-کدام مورد در یاد گیری بیشترین تأثیر را ندارد؟ 

                  ب(خوب گوش دادن                                                        الف(مشاهده ی دقیق

د(خوب صحبت کردن                                                         ج(تکرار وتمرین     



داستان دانه نی به کدام یک از اصول دین تاکید دارد ؟ –17   

( امامت 4اد                         (مع3(توحید                                  2(عدل                     1   

شخصّیت اصلی داستان خرس بودن بهتر است یا آدم    به توجه به داستان " خرسی که می خواست خرس با قی بماند "-18

 بودن چرا ؟

ب(آدم بودن زیرا داستان واقعی تر نمی شود                               الف(خرس بودن زیرا داستان با آن جالب می باشد  

د(آدم بودن زیراداستان با آن جالب می باشد                                   ج( خرس بودن زیرا با آن واقعی تر نمی باشد  

  آرزوی اویس قرنی چه بود ؟-19

د(دیدن امام علی )ع(                    دوستان ج(دیدن                  ب(دیدن پیامبر                 الف (دیدن مادرش   

در بررسی اتفاقاتی که در اطراف ماصورت می گیردمهمترین چیزی که بایدبه آن توجه کنیم کدام است ؟ – 21    

ات آن اتفاق( اثر 4( علت آن اتفاق               3( عکس العمل مردم             2زمان ومحل وقوع                         ( 1    

موقعی که با دوستان صحبت می کنید به کدام چشم اونگاه می کنید ؟  -21     

( گاهی چشم راست و گاهی چشم چپ  4(هردوچشم              3( چشم چپ              2(چشم راست                1    

یک بیمار باعمل جراحی بر روی کدام عضو بدن اوممکن است هویت وشخصیت متفاوت از قبل پیدا کند ؟ – 22    

( پوست صورت وگوش 4( مغز                          3( کلیه                              2( قلب                       1    

دهد ؟درس یک اتفاق عجیب چه چیزی را پرورش می  – 23    

( صبوری4( تعامل                       3( خوب گوش دادن             2( خوب حرف زدن                   1    

در درس بوی خوش مدینه چه پرسشهایی را می توان مطرح کرد ؟  – 24    

( همگرا و واگرا 4                ( راهنمایی کننده و تکمیلی    3( واگرا                     2( همگرا               1    

زمانی که داستانی خوانده می شودودانش اموز خود راجای شخصیت داستان می گذارددر واقع او   ........کرده است – 25     

(    قیاس شخصی 2(تشبیه مستقیم                                                               1     

( توصیف خّلاق 4( بیان احساسات                                                           3       

 تهیه و تدوین :

گروه تکنولوژی و آموزشی  اداره کل آموزش و پرورش استان یزد   

سر گروه پایه ششم  :محمد علی شریفی .     
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