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 41و41و41نام ونام خانوادگی...........................               پرسش و پاسخ  مطالعات اجتماعی درس های 

مثل امنیت ،محبت ،آرامش ،مهربانی به دیگران  ،چرا همه ی انسان ها به خانه نیاز دارند؟برای رفع نیازهای خود-4

 ،رفع گرسنگی  و شکر گزاری

 داریم. دوستهمه ی ما خانه را -2

 را با هم می گذارنند. اوقات خوبیجمع می شوند و با هم گفتگو می کنند و  دور هماعضای خانواده در خانه -3

 تشکر می کنند. نعمت هایشرا شکر می کنند و از او به خاطر  خدادر خانه همه -1

 دارد. فرق در کشور ما شکل خانه ها با هم-1

 می سازند.شیب دار طق پر باران سقف خانه ها را در منا-1

 زندگی می کنند. چادرعشایر در -7

 است. دامپروریشغل اصلی مردم عشایر -8

 می گویند. آپارتمانبه ساختمان های بلند مرتبه -9

 در طبقات مختلف آن زندگی می کنند.خانواده در آپارتمان ها تعداد زیادی -41

 می سازند.گنبدی در مناطق گرم سقف بعضی از خانه ها را به شکل -44

 استفاده می منند. بادگیردر مناطق گرم برای خنک کردن هوای خانه از -42

 چرا شکل خانه ها با هم فرق دارد؟به دلیل نوع آب و هوا و فرهنگ های مختلف-43

آب باران و برف روی آن جمع نشود و به طرف ازند؟چرا در مناطق پرباران سقف خانه ها را شیب دار می س-41

 پایین سرازیر شود و به خانه ها آسیب نرسد.

 مردم عشایر چگونه زندگی می کنند؟آن ها برای یافتن چراگاه از منطقه ای به منطقه ی دیگر کوچ می کنند.-41

از جایی به جای دیگر بروند و کوچ چرا مردم عشایر در چادر زندگی می کنند؟برای این که به راحتی بتوانند -41

 کنند.

 چرا روستاییان در محل زندگی خود انبار می سازند؟برای نگه داری محصوالت و وسایل  کشاورزی -47

تفاوت خانه های حیاط دار با خانه های آپارتمانی در چیست؟در خانه های حیاط دار یک خانواده زندگی می کنند -48

 خانواده زندگی می کنند. ولی در آپارتمان ها چندین

 وجود دارد. مکان های مختلفیدر هر خانه -49

 نقشه ی خانه چیست؟نقشه ی خانه ،اتاق ها و سایر مکان های خانه را نشان می دهد.-21

 ترسیم نقشه ی خانه وظیفه ی چه کسی است؟مهندس ساختمان-24

 چه کسی دیوارها و سقف خانه را می سازند؟بنا و کارگران-22

 کار لوله کش چیست ؟لوله های آب را از زیرزمین عبور می دهد-23

 می  کند. سیم کشیبرق کار -21

 نیاز داریم. شغل های گوناگونیبرای خانه سازی به -21

 دارند.هارت می کنند و هر کدام از این افراد در یک کار م همکاریبرای ساختن خانه ،افراد زیادی با هم -21


