
 در حال تکمیل -سوال61 -نشهرستان های تهرا

نفر از  3 یبرا آن رادهید، در صورتی که با این فایل آزمون می
 .ارسال کنید یا در یک گروه مربوط به همکاران همکاران

 @farhangian120خدمت آ پ   اخبار و ضمنکانال تلگرام 

 برداری از روی فایل بدون درج لینک شرعا حرام استکپی

 )ابتدایی پایه( ریاضی و علوم آموزشی تجهیزات و ابزار
  حال تکمیل استدر  – بهمن 52

برداری یا نوشتن از روی سوالات جهت انتشار در گروه ها و هرگونه کپی
 کانال های دیگر مورد رضایت نبوده و حرام است

 بر روی لینک ضربه بزنید –کانال تلگرام 
https://t.me/farhangian120 

 
 

تهیه فایل زحمات زیادی کشیده شده است. بنابراین نوشتن یا کپی از روی فایل فقط در برای 
 ی شخصی مجاز است.صورت استفاده

 ها، فایل را تغییر ندهیدجهت انتشار در گروه

 همکار ارسال کنید 3فایل را برای 

 در صورت داشتن تلگرام، عضو کانال شوید
است. بنابراین نوشتن یا کپی از روی فایل فقط در  برای تهیه فایل زحمات زیادی کشیده شده
 ی شخصی مجاز است.صورت استفاده

 ها، فایل را تغییر ندهیدجهت انتشار در گروه

 

 همکار ارسال کنید 3فایل را برای 
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هرگونه کپی برداری یا نوشتن از روی سوال به قصد انتشار در گروه ها به اسم خودتان 

ن جهت انتشار در سایر گروه ها به اسم آن گروه به هیچوجه یا در اختیار قرار دادن آ
 مورد رضایت نبوده و شرعا حرام است

 انتشار همین فایل بدون تغییر در آن، مورد رضایت است

 بر روی لینک ضربه بزنید –کانال تلگرام 
https://t.me/farhangian120 

 

 فایل در حال تکمیل است، محتوا هم استفاده کنید
 ؟ است کدام انتقال با فرایندی رقمی چند های تفریق آموختن در آموز دانش کار اساس

 اعداد مکانی ارزش

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  چیست؟ الگویابی

 اه داده به دادن نظم و رابطه کشف

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ؟ دارد چه بر تاکید اول پایه در گیرى اندازه

 استاندارد غیر هاى واحد با گیرى اندازه 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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  شوند؟ می آشنا آن با آموزان دانش دوم پایه در که نمودارى انواع

 ىتصویر و ستونی

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ؟ است کدام ابتدایی دوم پایه درریاضی نمودار انواع

 ای میله ، ای ،تصویری،دایره ستونی

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 هستند؟ ای انرژی نوع چه دارای ترتیب به چوب و سد پشت آب

 شیمیایی پتانسیل - گرانشی پتانسیل

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  باشد؟ می یک کدام است توجه مورد اول پایه در آمارگیرى فعالیت در آنچه

 سرشماری

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 باشد؟ می گزینه کدام سوم و هشتاد عدد)  3 و 5 و 7 و(...  عددی الگوی به توجه با

 167 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 را ضرب دوم و اول هاى جمله جاى توانند می آموزان دانش زیر، موارد از یک کدام انجام براى
 کنند؟ عوض

 ضرب امتحان

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 ........... که است کافی کسری عدد و مخلوط عدد و عدد سازی مفهوم برای  

 کنیم استفاده آنها مکانی ارزش از و کنیم گیری اندازه فقط

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 بر روی لینک ضربه بزنید –کانال تلگرام 
https://t.me/farhangian120 

 

 ؟ شود انجام باید ریاضی عمل مخلوط،کدام عدد به واحد از بزرگتر کسر تبدیل براى

 تقسیم 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

در  67211262293به  و عضویت کانال تلگرام ای ضمن خدمتتضمینی دوره هجهت انجام 
 واتساپ پیام دهید

 

 حرکت جسم ولی میشود وارد پایین به بالا از و افقی طور به نیوتنی 12 نیروى یک جسمی بر
 است؟ چقدر اصطکاك نیروى حالت این در. نمیکند

 ننیوت صفر

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  باشد؟ می مناسب اى وسیله چه 7+  1+  9 مثل عاملی سه جمع براى

 انگشت. خط چوب.چینه
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 برداری از روی فایل بدون درج لینک شرعا حرام استکپی

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 در واتساپ پیام دهید 67211262293ای ضمن خدمت به تضمینی دوره هجهت انجام 

 دانش(  آورد دست به را 22 عدد فرد عدد 1 جمع به توان می روش چند با مسئله این لح برای
 دهد؟ قرار استفاده مورد تواند می را مسئله حل راهبردهای از یک کدام آموز

 نامطلوب های حالت حذف

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 چیست؟ شود می آموزان دانش به که ای توصیه مسأله حل برای

 آموز دانش طرف از مسأله حل راهبرد انتخاب آزادی

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 بر روی لینک ضربه بزنید –کانال تلگرام 
farhangian120https://t.me/ 

 

 ؟ است کدام روش بهترین 12 عدد هاى مضرب خط چوب کشیدن براى

 متفاوت رنگهاى با خط چوب کشیدن 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ............ که است کافی کسری عدد و مخلوط عدد و عدد سازی مفهوم برای

 کنیم استفاده آنها مکانی ارزش از و کنیم گیری اندازه فقط

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

https://t.me/farhangian120
https://t.me/farhangian120


 در حال تکمیل -سوال61 -نشهرستان های تهرا

نفر از  3 یبرا آن رادهید، در صورتی که با این فایل آزمون می
 .ارسال کنید یا در یک گروه مربوط به همکاران همکاران

 @farhangian120خدمت آ پ   اخبار و ضمنکانال تلگرام 
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 .................................باید ابتدا عدد دو مقایسه برای

 کرد توجه آنها های رقم تعداد به

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 در واتساپ پیام دهید 67211262293ای ضمن خدمت به تضمینی دوره هجهت انجام 

 

 ؟ کنیم استفاده نمودار کدام از است بهتر تغییرات دادن نشان براى

 شکسته خط 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 صاشخ بتوانند خود ذهنی قوای رشد با متناسب آموزان دانش برای تربیت و تعلیم ریزان برنامه
 هند؟ گنجانده درسی برنامه در زمانی چه از را کسرها آموزش ببینند آموزش و کنند تجربه

 ابتدایی سوم کلاس از

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

 یابد؟ می کاهش هواپیما بر وارد نیروهاى از یک کدام زمین، از هواپیما شدن بلند

 شران نیروى ، هوا مقاومت 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 به فنر طول. آویختیم گرمی ٠22 ى وزنه دیگر بار و گرمی 222 ى وزنه بار یک فنرى انتهاى به
 ؟ است بوده چقدر فنر این ى اولیه طول ، شد متر سانتی 1٠ و 12 ترتیب

 رمت سانتی 11

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 برداری از روی فایل بدون درج لینک شرعا حرام استکپی

  است؟ زیر های روش از یک کدام اول ی ه پای در علوم کتاب آموزش برای روش بهترین

 آزمایش.آموزشی های فیلم.علمی گردش

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 گویند؟ می چه نمایدمی متصل یکدیگر به را غیرمجاور راس دو که  خطی پاره به

   قطر

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 در واتساپ پیام دهید 67211262293ای ضمن خدمت به تضمینی دوره هجهت انجام 

 

 است؟ کرده استفاده عدد کارت کلمه از اعداد نوشتن براى نویسی عدد مبحث در کتاب چرا

 نیست مجاز ارقام تکرار 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 رد مشخص پروازى ارتفاع یک در و ثابت سرعت با مدتی براى را هواپیما تا دارد تصمیم خلبانی
 به شده وارد نیروهاى بزرگی مورد در گزینه کدام حالت این در.  د کن کنترل و هدایت آسمان
 است؟ درست هواپیما

 نوز نیروى = هوا مقاومت نیروى ، بالابرى نیروى=  رانشی نیروى

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ..... را شکل که است خطی تقارن خط

 . گیرد می قرار هم روی کنیم تا اگر که کند می تقسیم هم عین نیمه دو به

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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  شوند؟ داده سوق نگاهی نوع چه به پنجم پایه در آموزان دانش از است الگوها،بهتر در

 مه با ها شکل بین رابطه

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 چیست؟ بر مبتنی آموزشهای تمام اول ی پایه در

 بودن ملموس و عینی

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

در  67211262293به  و عضویت کانال تلگرام ای ضمن خدمتتضمینی دوره هجهت انجام 
 واتساپ پیام دهید

 

 شود؟ می تدریس هندسی شکل کدام مساحت پنجم پایه در

   ذوزنقه و لوزی

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 روشی چه از ندارند برابر مخرج و صورت که کسرهایی مقایسه بخش در ابتدایی سوم پایه در
 شود؟ می استفاده

 شکل

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  ؟ شود می تقویت آموزان دانش در چیزی چه علوم کتاب تدریس در

 پرسشگری و کنجکاوی

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 چیست؟ شود می آموزان دانش خطاى باعث که عاملی زمان،مهمترین مرکب اعداد قتفری در
 یتای 26 سیستم به دهی ده سیستم از مبنا تغییر

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

در  67211262293به  و عضویت کانال تلگرام ای ضمن خدمتتضمینی دوره هجهت انجام 
 واتساپ پیام دهید

 

 میشود؟ استفاده روشی هچ از صفر به مختوم رقمی دو اعداد تفریق و جمع در

 شکل رسم

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  دانست؟ هم از جدا را ب و الف مجموعه دو میتوان صورت چه در

 دباشن نداشته مشترك عضو

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 شود؟ می انجام مرحله کدام از نمودارقبل و جدول رسم علمی، مراحل طی در

 ىگیر نتیجه 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ؟ داد خواهد یرو ریبیشت رییادگی مورد کدام در

 دکنن تجربه آن ساخت با را الکتروسکوپ یکاربردها خواهد می ها بچه از علوم دبیر

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ؟ بگیرد قرار مدنظر باید فضایی چه علوم کلاس در
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 یهمکار – اظهارنظر – تفکر – گو و گفت – آزمایش – تجربه – مشاهده

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  است؟ شدن آزاد و شدن ذخیره حال در انرژى مرتب طور به فعالیت کدام در

 كکود بازى تاب

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 کردن نگاه بدون بخواهیم راگ. داریم آبی گوی ود و سبز ی گو یک ، قرمز یگو سه کیسه یک در

 ؟ است صحیح گزینه کدام بیاوریم بیرون را ها گوی زا یکی کیسه ندرو به

 . است بیشتر رنگ قرمز گوی آمدن بیرون احتمال

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 است؟ برقرار مساوی های نسبت زیر یها ازگزینه یک درکدام

 رکارگ 5٠ برای استادکار 21 کارگر، 72 برای کار استاد 6

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  است؟ هایی قسمت چه شامل ریاضی درسی واحد هر ساختار

 نکلاس،تمری در فعالیت،کار

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  است؟ تر نزدیک زیر موارد از یک کدام انرژى به نبات، آب یا شکلات در موجود انرژى شکل

 نایلون درون زغال

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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  ؟ نیست هوا مقاومت ، زیر موارد از یک کدام علت

 ىباد آسیاب چرخ آمدن در حرکت به

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 :  یعنی کاوشگرى

 احتمالی پاسخ ى درباره بینی پیش و پرسش طرح

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ؟ شود می محسوب زمین های لایه شیمیایی بندی دسته از گزینه کدام

 هگوشت 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  ؟ است درست گزینه کدام

 .است نیروسنج نوعی فنرى ترازوى

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 باشد؟ نمی مساوى هاى قسمت سازى مفهوم جزء مورد کدام

 نکرد ترسیم 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ؟ شود می بهتر بینی پیش باعث الگو بحث در مورد کدام

 الگو توصیف

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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  هستند؟ لایه لایه ها ازسنگ نوع کدام

 یرسوب های سنگ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  ؟ است زیر،شیمایی شناسی زمین های پدیده از یک کدام

 یرسوب های لایه تشکیل

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 نیست؟ درست زیر موارد از استفاده جهت لازم هشدارهای از یک کدام

 . شود پرهیز واکنش از جلوگیری برای ها شوینده با طلا تماس از

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ات داد قرار چالش و مسئله برابر در باید را آموز دانش که معتقدند ذیل اندیشمندان از یک کدام
 ؟ کند راکشف مسئله پاسخ او خود

 ربرون

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  دارد؟ حضور ها انرژى تبدیل ى همه در معمولا زیر هاى انرژى از یک کدام

 یحرکت

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  باشد؟ نمی جدید کتب تدریس روش جزء زیر موارد از یک کدام

 یگوی رویه و قاعده روش

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

https://t.me/farhangian120


 در حال تکمیل -سوال61 -نشهرستان های تهرا

نفر از  3 یبرا آن رادهید، در صورتی که با این فایل آزمون می
 .ارسال کنید یا در یک گروه مربوط به همکاران همکاران

 @farhangian120خدمت آ پ   اخبار و ضمنکانال تلگرام 

 برداری از روی فایل بدون درج لینک شرعا حرام استکپی

 ؟ است عدد کدام مبنای بر اول ی پایه ریاضی در عدد ستدری مبنای

 1 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 لیوان چند او.آورد مدرسه به شربت برای لیوان تایی  12 ی بسته 6 شعبان ی نیمه جشن روز مریم
 .است آورده

72 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 است؟ نوع کدام از تفریق مفاهیم مانند بیشتر و کمتر مفهوم

 تناظر

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  ؟ چیست 5 از کمتر جمع مفهوم براى ابزار مهمترین

 دست انگشتان

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 است کدام دیگر عدد باشد، 1515 دیگری و 1115 اعداد از ییک اگر. باشد یم 1٠ عدد سه گینمیان
 ؟

 15 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  میگیرد؟ صورت انرژى تبدیل کدام ارتفاع، از چترباز یک پرش هنگام

 یحرکت به گرانشی پتانسیل
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////// 

 های ما مورد رضایت استکپی یا انتشار فایل فقط با درج لینک

 کانال تلگرام
@farhangian120 

 

 جهت پیوستن به کانال ، روی لینک ضربه بزنید
 

 بزنیدبر روی لینک ضربه  –کانال تلگرام 
https://t.me/farhangian120 
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