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 سواالت را بادقت بخوانید و گزینه ی درست را انتخاب کنید . الف

 یکی از جنبه های ................... و ..................... در نظر گرفتن ، توانایی ها عالقه ها و نیاز های خود و دیگران است .(1

 د( انتخاب و تصمیم گیری              ج( سعی و تالش                 ب( تصمیم گیری و تالش              الف( انتخاب و مشاهده        

 . گردآوری کنیم .( ما برای پاسخ دادن به پرسش هایمان باید ................................2

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

 ( عبارت است از گردآوری اطالعات با استفاده از حواس پنجگانه .3

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

 ( به هنگام مشاهده ................................ را باید رعایت کرد .4

 سیاسید( نکات         ج( نکات اقتصادی                                     ب( نکات فرهنگی                   الف( نکات اخالقی             

 پرسشنامه ، پرسش ها به صورت ......................... ارائه می شوند.( در روش استفاده از 5

 د( خالصه         الف( شفاهی                                  ب( کتبی                                                ج( نظرسنجی                

 

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید  ب

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

 شود که در زمان محدودی قابل ارائه باشد . .......................( گزارش شفاهی برای ارائه به دیگران باید 2

 انجام می شود . .......................و  .......................  ( نظرسنجی به دو صورت3

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

 اد .را به صورت روزنامه دیواری ، پوستر یا اسالیدهای پاورپوینت نمایش د .......................( 5

 

 نتایج تصمیم گیری ها را بنویسید. ج

 نتایج تصمیم گیری :

 

 

 نام :

 نام خانوادگی:

 ابتدایی کالس ششم

 عالیـــــمه تــسـب

 ...............سازمان آموزش و پرورش استان 

 ..........مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 

 ....................دبستان 

 دی ماه  – تفکر و پژوهش پایانی ونـآزم

 1331/        /     اریخ : ـت

 دقیقه            ون :ـدت آزمـم

  وزگار : ـآم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید . د

 ...................................................................................................مورد( 4(روش های گردآوری اطالعات را نام ببرید ؟)1

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

 ...................................................................... ...............................................( اولین گام برای پژوهش را بیان کنید ؟ 2

 

 برای پاسخگویی به هریک از پرسش های زیر از کدام روش گردآوری اطالعات باید استفاده کرد . هـ

 

 

 ردیف

 

 پرسش

 

 نظرسنجی

 

 مشاهده

استفاده از 

منابع چاپی و 

 الکترونیکی

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

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

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

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

 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب

    

 

 ف فاضلی پورـ: یوس طراح

 .: نزدیک ترین مردم به مقام نبّوت، اهل جهاد و دانش اند نده افرمود )ص(سول خدار

 بازخورد آموزگار:
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