
 

                                                                                                                                          

هشخض کٌیذ.× گشیٌِ ی طحیح راباعالهت   

 1-پیشَایاى بشرگ دیٌی بِ هاتَطیِ کزدًذاسدٍستی باچِ کساًی خَدداری کٌین؟

ج( باایواى                             د(ًیکَکار         عالل               ب(           الف( بخیل                 

گشیٌِ هی باشذ؟،کذام یذاکٌذپایٌکِ هابادٍستاًواى چِ رفتارّایی داشتِ باشین تادٍستی اداهِ  -2  

دٍست پیذاکزدى د(        ج( دٍستی ّای افزاطی                ب( حفظ دٍستی     الف( حذٍهزسدٍستی        

اثزهی گذارًذ؟ هْن درچِ چیشّاییتظویوات  -3  

د( ّوِ ی هَارد                   ج( ٍضع تحظیل          ب( سالهتی                       فتارٍرالف( اخالق    

وین خَبی گزفتِ است یاًِ؟ظویذکِ فزدی تچگًَِ هی تَاى فْ -4  

ب( اسرٍی تدزبِ ی فزد              الف( اسرٍی ًاراحتی فزد             

  د( اسرٍی خَشحالی فزد                 ج( اسرٍی ًتایح تظوین            

1 

لزاردادُ است. ًیاسبزلزاری ارتباط............. ٍ.............. ٍهیل بِ ساًْا خذاًٍذدرسزشت هااً -1  

بِ دٍست .......... باشین ٍدرغیاب دٍستواى ّن اساٍ ........... کٌین. -2  

تظوین گیزی یعٌی .................. -3  

. رااًتخاب هی کٌین.درآخزیي هزحلِ ی تظوین گیزی .................. -4  

  

2 

 سَاالت طحیح ٍغلط

غ           ص                                                                    اًساى هَخَدی اختواعی است.                -1  

غ                   ص                                          دربزابزخَاستِ ّای دٍستاًواى ًبایذًِ بگَیین .        -2  

غ                          ص                         ّوِ ی تظویواتی کِ هی گیزین ،ًتایح ٍآثاری دارًذ .          -3  

غ             ص                    ٍرًذ.آهی اًْایی بِ باریسگاّی اٍلات تظویوات ًاگْاًی ٍباعدلِ  -4    

3 

زاکزم )ص( دربارُ ی بذتزیي افزادچِ هی فزهایٌذ؟پیاهب  
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 چزابایذاسدٍستی ّای افزاطی پزّیشکزد؟
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  دلیم40ِهذّت:                            97 آسهَى هذادکاغذی اختواعی هْزهاُ                     بسوِ تعالی                

پیزًیاکاىخاًن  – دبستاى فزٍغی-2کالس ششن        ام ًٍام خاًَادگی:...............  ً  



 عشیشاًن هَفك ٍسزبلٌذباشیذ.

 

 

 

 

  

...........................................................................:............................باسخَرد تَطیفی  

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

ٍکذام هٌفی؟ چزا؟ تاساستظویوات سیزکذام هثبت   

.سّزاتظوین گزفتِ است کِ خَراکی غیزهداسًخَردالف(  

 

ِ باسی کٌذ.لهحسي تظوین گزفتِ فزدابادٍستاًش تزب(   
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هَردبٌَیسیذ.2،اسسَاالتی کِ ٌّگام تظوین گیزی اسخَدهاى هی پزسین   
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تسلط 

خیلی 

 کن

تسلط 

 کن

تسلط 

 هتَسط

 تسلط

 خَب

تسط 

 کاهل

 هالن ّا

راهی داًذ.ٍیژگیْای دٍست خَب اّویت دٍستی ٍدٍستی ٍ -1       
(4سوال و قسمت اول3سوال قسمت اول،2،سوال قسمت اول1وال س )  

هی شٌاسذ.ب دٍستی راآدا -2       
  (5سوال قسمت دوم و3سوال ،قسمت دوم 2سوال قسمت دوم،1سوال )          

تظوین گیزی ٍایٌکِ چزاتظوین گیزی کارهْوی است راهی داًذ. -3       
(6سوال قسمت سوم و3سوال ،قسمت سوم 2سوال سمت سوم ،ق1سوال )               

هی داًذ.را ٍهزاحل آى چگًَِ تظوین گزفتي -4       
(7سوال و4قسمت 3،سوال 4قسمت 2،سوال 4قسمت 1سوال)              

 خودسنجی

................................................................................................چون ازنوشته خودراضی هستم،  

.................................................................................................برای اینکه بیشتر یادبگیرم باید،  

 


