
 

 

 رسول اکرم )ص( می فرمایند:   عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر با مردم مدارا کند.   
 395، ص 4من الیحضر الفقیه ج                                                                                                                  

 مشخص کنید. « ص و غ»با  درستی یا نادرستی جمله های زیر را -1

می توان این نکته را « تو نیکی می کن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز»از ضرب المثل  الف( 

 ................برداشت کرد که تصمیم ها در بلند مدت، نتایجی را به دنبال خواهد داشت. 

               ن جددان خددود در راا نجددات جددان و مددالفددداکردفراینددد انتخدداب اناهاندده شدد دای اتددی نشددان بددرای ب( 

 ..................هم وطنانمان در حادثه ی پالسکو، تصمیم نیری بر مبنای ارزش های واالتر می باشد. 

مددان کوتدداا، از افددراد زیددادی اطالعددات بدده دسددت اوریددم، از روش مصدداحبه ز وقتددی کدده مددی خددواهیم درج( 

 ................ کمک می نیریم.

هست انر فرضیه سادا و واضح، مطابق با قوانین علمی و براساس هدف پژوهی باشد، احتمال بیشتری  (د

 ................ که پس از پژوهی تأیید شود.

استفادا از منابع چاپی و الکترونیکی ج ت نرداوری اطالعات برای پاسخ به پرسی پژوهشی  هنگام( س

 ................خود باید مطمئن شویم که اطالعات موجود دارای اعتبار است. 

 ................ .پژوهی های کاربردی به دنبال کشف قوانین کلّی و نظریه پردازی هستندن( 

ژوهشگر خودش موضوع را به طور مستقیم مشاهدا می کند، بنابراین روش مشاهدا، و( در روش مشاهدا، پ

 ................اعتبار زیادی ندارد. 

ا(با انتخاب عنوان های هوشمندانه و خالقانه برای هر اسالید ج ت ارائه پژوهی، انگیرا ی حاضران برای 

 ................ شنیدن ادامه ی صحبت ها افزایی می یابد.

می توان از « میانگین درامد ساالنه یک خانوادا در چ ارسال نذشته»و( برای جمع اوری اطالعات دربارا 

 پرسی نامه استفادا کرد. ................

 

 

 بسمه تعالی
 دبستان و دبستان والیت مطهرپیش

 1398 -99سال تحصیلی   
 نام و نام خانوادگی:

 «خودت پژوهش کن»آزمون فصل اول و دوم کتاب تفکر و پژوهش و کتاب  تاریخ:



 ؟نیست« ارتباط میان افراد»و « تلفن همراا»در کدام نزینه، رابطه ی میان عبارت ها از جنس رابطه ی  -2

 «شیر ناو»و « پنیر»ب( «                                                  اناهی از اخبار»و « روزنامه»الف(         

 «تکیه دادن»و « پُشتی»د( «                         تولید انرژی پاک»و « نیروناا انرژی هسته ای»ج(       

 

زیادی را مطرح را به دنبال داشته و سواالت  حمله ی نظامی عربستان به یمن واکنی های مختلفی -3

 دارد؟ تفاوتکردا است. نوع پاسخگویی به کدام یک از سواالت زیر با بقیه 

 الف( حمله ی نظامی عربستان به یمن از منطقه ی جغرافیایی در مرز مشترک دو کشور اغاز شدا است؟    

 به مردم غیر نظامی وارد شدا استو مالی  ب( در حمله ی نظامی عربستان به یمن، ایا خسارت جانی    

ج( مجلس پاکستان به چه علت پذیرفت که ارتی این کشور در حمله ی نظامی عربستان به یمن مشارکت      

 کند؟

 نشان دادند؟ د( مسئوالن جم وری اسالمی ایران واکنشی به حمله ی نظامی عربستان به یمن    

 

 ؟نیستپرسی پژوهشی مناسب کدام یک از پرسی های زیر یک -4

 الف( کدام مناطق مرزی بیشتر درنیر جنگ بودا اند؟          

 ب(  اهدای خون، چه تأثیری در سالمت انسان و جامعه دارد؟          

 ج(طول راا اهن ایران در حال حاضر چند کیلومتر است؟           

 فرهنگی ایران به ثبت رسیدا است؟ د( تاکنون چند اثر تاریخی در سازمان میراث           

 

 )یک روش کافی است(روش های نرداوری  اطالعات برای موضوعات پژوهشی زیر را بنویسید.   -5   

 ..........فواید استفادا از داروهای نیاهی .................... الف(      

 .....................ش ر ت ران دختر منطقه هفت در بین نوجوانان  کتاب غیر درسیب( پرطرفدارترین       

 .......... .......سال نذشته ....... 30ج( وضعیت منابع تجدیدناپذیر اب های زیر زمینی ایران در       

  .................داخلی یا خارجی بودن لوازم برقی خانه ی ما .........د(       

       


