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  كتاب درسي 6تا  2هاي   صفحه –مطالعات اجتماعي 

 ؟ شود نميكدام مورد نوشته  ،بندند مي ها آنبه دست  نگام به دنيا آمدن نوزادانبر روي نواري كه در ه -1

 نام مادر) 2  نام پدر) 1

 تجنسي) 4  وزن كودك) 3

 است؟  نكردهيك از موارد زير در شما تغيير  كدام معمولطور  به ،پيش تا االن سال دواز  -2

 وزن) 2  قد) 1

 توانايي در راه رفتن) 4  دانش ) 3

3- ؟بينند نميت درست نوزادان تا چه مد 

 يك ماه) 2  چهل روز) 1

 دو ماه) 4  سه ماه) 3

4- است؟  نادرستچه تعداد از موارد  زير زمان خطّ ه بهبا توج 

 . آموز هستيم اكنون دانش ما هم) الف

 . خواهيم شدما در آينده دانشجو ) ب

 . آموز بوديم ه دانشما در گذشت) ج

 يك) 2  صفر) 1

 سه) 4  دو) 3

 انجام دهيد؟ توانستيد مي ،كه به دنيا آمده بوديد يك از كارها را در زماني كدام -5

 صحبت كردن ـ راه رفتن) 2  خواندن ـ نوشتن) 1

 ـ شنيدن گريه كردن) 4  ـ غذا خوردن راه رفتن) 3

 

 

 

 

 گذشته حال آينده

 كودك آموز دانش دانشجو
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 :پاسخ

  )كتاب درسي 2ي  من به دنيا آمدم ـ صفحه(ـ » 1« ي گزينه -1

خـانوادگي، نـام مـادر، جنسـيت، وزن و قـد كـودك را        بندند، نام دست نوزادان مي نواري كه بعد از به دنيا آمدن بهبر روي 

 . نويسند مي

  )كتاب درسي 5و  4هاي  ام ـ صفحه تر شده من بزرگ(ـ » 4« ي گزينه -2

تـر شـده    چنين دانش شما نسبت به دو سـال پـيش بـيش    شوند و هم معموالً قد و وزن در سنين مختلف دچار تغييراتي مي

 . ايجاد نشده است» توانايي در راه رفتن«است، ولي تغييري در 

  )كتاب درسي 3ي  من به دنيا آمدم ـ صفحه(ـ » 4« ي گزينه -3

 . بينند نوزادان تا دو ماهگي درست نمي

  )كتاب درسي 6ي  ام ـ صفحه تر شده من بزرگ(ـ » 2« ي گزينه -4

 . آموز با توجه به خط زمان صورت سؤال، ما در گذشته كودك بوديم، نه دانش

  )كتاب درسي 5ي  ام ـ صفحه تر شده من بزرگ(ـ » 4« ي گزينه -5

توانستيد انجام دهيد و به تدريج ياد گرفتيد كـه راه برويـد، بدويـد، حـرف      را نمي دنيا آمديد، خيلي از كارها كه به هنگامي

 . توانستيد گريه كنيد و بشنويد بزنيد، بخوانيد و بنويسيد، ولي از همان ابتدا مي


