
 

 

 رزوي اویس قرنی چه بود ؟(آ1

 ب( سفر به مدینه النبی            الف( سفر به خانه ي خداوند

 د(شفاي مادر پیرش          ج( دیدن حضرت محمد )ص(

 

 چرا مارگیر اژدها را به شهر آورد؟(2

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

 د( همه ي موارد             ج( به خاطر شهرت بیشتر

 

 کند چه بود ؟آقمشکل مهم معلم جدید در فیلم (3

 ب( نبود برق و آب                       الف( دوري راه 

 د( عالقه نداشت به درس و مدرسه          ج( آشنا نبودن به زبان محلی

 

د که به آن باید توجه داشته باشی ن چیزياگر یک مهمان خارجی براي گردش و تفریح به شهر شما بیاید مهمتری(4

 چیست ؟

 ب(مکان مورد نظر                                  الف(دارایی مهمان

 د( وسایل نقلیه                      ج(عالقه و خواسته ي مهمان 

 

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .(2

 ......... و................................ انجام می شود .الف( نظر سنجی به دو طریق ..............

 ............................... است ............ ب( بهترین روش گردآوري اطالعات براي دانستن یک واقعه تاریخی

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

 ندارند.

 د( ............................... عبارت است از گرد آوري اطالعات با استفاده از حواس پنجگانه .

 

 پرسش هایی که با آیا شروع می شوند چه شباهتی با هم دارند ؟(3

 

 

 انتخاب و تصمیم گیري چه زمانی دشوار و سخت می شود ؟(4

 

 

 یک پرسش پژوهشی مناسب چیست ؟ ویژگی هاي(5

 

 



 

 

 در هنگام گفت و گوي کالسی و گروهی باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟(6

 

 

 آیا براي شما پیش آمده است که از آرزوي خود دست بکشید؟ چرا؟(7

 

 

 به نظر شما در درس)) روباه و ماه(( چه چیزي باعث شد تا روباه به فکر مالکیت ماه بیفتد ؟( 8

 

 

 به چند صورت انجام می شود ؟ هر کدام را جداگانه توضیح دهید. نظر سنجی(9

 

 

 

 ت را بادقت بخوانید و گزینه ي درست را انتخاب کنید .االسو

 ها و نیاز هاي خود و دیگران است . القهع(یکی از جنبه هاي ................... و ..................... در نظر گرفتن ، توانایی ها 10

 و مشاهده الف( انتخاب

 ب(تصمیم گیري و تالش 

 ج(سعی و تالش 

 د(انتخاب و تصمیم گیري 

 

 (ما براي پاسخ دادن به پرسش هایمان باید ................................. گردآوري کنیم .11

 هیچکدام(د                 تحقیقات (ج          پرسشنامه(ب          عاتالاط(الف

 

 گردآوري اطالعات با استفاده از حواس پنجگانه .(عبارت است از 12

 پرسشنامه(د               مشاهده (ج               مصاحبه  (ب            نظرسنجی (الف

 

 (به هنگام مشاهده ................................ را باید رعایت کرد .13

 نکات سیاسی(د              ات اقتصادينک(ج          نکات فرهنگی (ب          قیالاخنکات  (الف

 

 (در روش استفاده از پرسشنامه ، پرسش ها به صورت ......................... ارائه می شوند.14

 صهالخد)                  نظرسنجی (ج               کتبی (ب        شفاهی (الف

 

 



 

 

 

 

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید . (15

 (ارائه ي گزارش به دو صورت ....................... و ....................... انجام می شود . 1

 (گزارش شفاهی براي ارائه به دیگران باید ....................... شود که در زمان محدودي قابل ارائه باشد . 2

 ........... انجام می شود .(نظرسنجی به دو صورت ....................... و ............ 3

 (مشاهده را می توان بدون ....................... یا با استفاده از ....................... مانند ذره بین و دوربین انجام داد . 4

 یدهاي پاورپوینت نمایش داد .الاسرا به صورت روزنامه دیواري ، پوستر یا .......................  (5
 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید .(16

 (مورد4)(روش هاي گردآوري اطالعات را نام ببرید ؟1

 

 

 (اولین گام براي پژوهش را بیان کنید ؟ 2

 

 د .براي پاسخگویی به هریک از پرسش هاي زیر از کدام روش گردآوري اطالعات باید استفاده کر (17

 پرسش نظرسنجی مشاهده*

 استفاده ازمنابع چاپی والکترونیکی*

 

 سال دفاع مقدس چه بوده است . 8مهم ترین وقایع  -1

 میزان بارش باران در سه سال گذشته در شهر گرگان چقدر بوده است .- 2

 هم کالسی هاي شما به کدام رشته هاي ورزشی بیشتر عالقه دارند .- 3

 محیط اطراف شما بیشتر از چه گروهی هستند .جانوران موجود در - 4
 


