
 

 

 ی نوزاد.رستار بعد از تولد نوزاد انجام می دهد چیست؟ ثبت اثر کف پااولین کاری که پ-1

دور دست نوزاد می بندندکه که اری د بر روی چه چیزی ثبت می شود؟ نومشخصات یک نوزاد در بدو تول -2

 را نوشته اند. خانوادگی، نام مادر، قد، وزن و جنسیتروی آن نام 

توانایی نوزاد دوماهه در دیدن و شنیدن چگونه است؟ در دو ماهگی درست نمی بیند ولی صداها را خوب  -3

 می شنود.

چرا در بیمارستان اثر کف پای نوزاد را میگیرند؟برای اینکه مشخص شود که او فرزند کیست، چون هیچ -4

 پای دو نفر کامالً شبیه هم نیست. وقت اثر کف

 ؟ نشان می دهد که او کیست و از کدام خانواده و اهل کدام کشوردارد شناسنامه هر شخص چه اهمیتی -5

را در  ...است، همچنین نشان می دهد که ما ایرانی هستیم و مشخصاتی مثل تاریخ تولد، نام پدر و مادر و 

 .شناسنامه می توانیم ببینیم پس باید در نگهداری آن بکوشیم

در چه کارهایی از شناسنامه استفاده می کنیم؟ ازدواج، رأی دادن، ثبت نام در مدارس و جاهای مختلف،  -6

 ...و استخدام اشتی،گرفتن دفترچه بهد

 یق چه چیزی مشخص می شود؟ شناسنامهاز طر هویت هر فرد -7

 شناسنامه..... نشان می دهد که ما چه کسی هستیم...... -8

 منظور از محل تولد و محل صدور در شناسنامه چیست؟ -9
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شده،  بیشتر وزنم قدم بلندتر شده، از زمان تولد تا کنون چه تغییراتی در بدن شما به وجود آمده است؟ -1

 ر شده و توانمندتر شده ام.موهایم بلندت

 معلمبزرگتر ها و مادر،  پدر،به شما کمک می کنند؟  ها کسانی در کسب تواناییچه  -2

ی؟ به تنهایی به مدرسه می امروز چه کارهایی می توانی انجام دهی که در گذشته نمی توانستی انجام ده -3

 روم، کتاب می خوانم می نویسم، خوردن غذا و پوشیدن لباس

 دکه نیاز به مهارت داشتن کارهایی کارهایی را نمی توانستید انجام دهید؟وقتی دو یا سه ساله بودید چه  -4

نمی توانستیم به تنهایی غذا بخوریم، از سرویس بهداشتی و حمام استفاده کنیم، نمی توانستیم به تنهایی 

 کتاب بخوانیم

 به عهده ی دانش آموز فکر می کنید در آینده چه تغییراتی برای شما پیش می آید؟ -5

 موجود زنده به وجود می آید.هر رشد کردن یعنی چه؟ به تغییراتی که در  -6

 نید؟زبرای هر کدام دو نمونه مثال ب سه نمونه از تغییرات بدنتان از زمان تولد تا کنون را نام ببرید و -7

 شدن وزن( بیشتر بلند شدن قد،) مثلتغییرات بدنی  -1

 (به غذا، نیاز نیاز به کسب دانش) مثل ر نیازهاتغیی -2

 (مثل خواندن و نوشتن )توانایی در انجام کارهای شخصی خودمان غییر توانایی هات -3
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و آرامش نیاز  مهربانی همه ی ما به غذا، آب، هوا، محبت، دوستی،هایی با دوستانتان دارید؟  چه شباهت -1

 داریم و چیزهای زیبا را دوست داریم.

عداد است شکل ظاهری و قیافه مانند رنگ پوست، مو، قد همچنین در هایی با دوستانتان دارید؟ چه تفاوت -2

 .و توانایی ما انسانها با هم فرق دارد

 .تنوع و خلقت در آفرینش انسان نشان دهنده چیست؟ قدرت خداوند -3

آفریده و  تفاوت هاوند همه ی ما را با شباهت ها و خداخره کردن کار نادرستی است؟ زیرا چرا مس -4

 مسخره کردن یکی از صفات ناپسند است و دوستی ها را از بین می برد.

یگری را مسخره می فرماید؟ مبادا کسی از شما فرد د خداوند در قرآن درباره مسخره کردن دیگران چه -5

 باشد.بهتر از شما کند، شاید او 

 ی مختلف( چه می شد؟ نیازهاو شغل تواناییاز نظر شکل، قیافه، عالقه، ) بودندنسانها مثل هم اگر همه ا -6

 زندگی سخت و کسل کننده می شد. برآورده نمی شد و افراد

هر یک از ما استعدادها و توانایی هایی چرا بعضی از افراد بعضی از کارها را بهتر انجام می دهند؟ چون  -7

 تر انجام دهیم.داریم که باعث می شود بعضی از کارها را به
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 ، باهم بودن و شاد بودنمهربانی ،دوستی چه چیزهای مشترکی در بیشتر خانواده ها وجود دارد؟ محبت، -1

د همکاری می کنن ر هم هستند و با هم گفتگو وخانواده بزرگ چه خوبی هایی دارد؟ افراد بیشتری در کنا -2

می  و کارها زودتر انجام و همدلی بیشتری وجود دارد و فقط یک یا دو نفر مسئول تمام مسائل خانواده نیستند

 شود.

 .خانواده کوچک چه خوبی هایی دارد؟ آرامش بیشتری وجود دارد -3

 خانواده چگونه به وجود می آید؟ با ازدواج زن و مرد -4

 .اده بیشتر می شود؟ با تولد فرزنداناعضای خانوچگونه تعداد  -5

 .ی خانواده می گویند خانواده اندازههر به تعداد اعضایاندازه خانواده یعنی چه؟  -6

 هم تفاوت دارد؟چرا اندازه ی خانواده ها با -7

 .زیرا تعداد اعضای خانواده مثل هم نیست 
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قدردان ها باید  بچه پدر و مادر چه کارهایی باید انجام دهند؟به نظر شما بچه ها در مقابل زحمت های  -1

آن ها برمی آید کوتاهی نکنند، به آنها احترام ی باشند، در انجام کارهایی که از عهده  ها زحمت های آن

 ان گوش دهند، با ادب و درس خوان باشند.بگذارند و به حرف هایش

ساس آرامش و اح در کنار اعضای خانواده زندگی کنیم؟ چونچرا همه ما دوست داریم در کنار خانواده  -2

 ادی داریم و در کنار خانواده می توانیم به خوبی رشد کنیم.شامنیت و 

با احترام گذاشتن و کمک کردن، هدیه دادن، شما چگونه محبت خود را به پدر و مادر نشان می دهید؟  -3

 گوش کردن به حرف های آن ها و درس خواندن.

و مادر چه کارهایی برای فرزندان انجام می دهند؟ از فرزندان مراقبت می کنند و برای تعلیم و تربیت ر پد-4

 و آسایش آنها تالش می کنند.

، نیاز به تفریح و سرگرمی د؟ نیاز به محبت، آرامش و آسایشخانواده کدام نیازهای ما را برآورده می کن -5

 ...و و نیاز به آموزش

، ادب کدیگر؟ محبت به یکدیگر، مراقبت از یا کارهایی را از پدر و مادرتان یاد گرفته ایدشما چه چیزها ی -6

 و احترام، نظم و ترتیب
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ازدواج یکی از فرزندان، تولد یک به وجود آید؟ با یک خانواده ی چه تغییراتی ممکن است در اندازه  -1

 ، مرگ، طالق و جدایی.به شهر دیگر برای تحصیل یا کارفرزند دیگر و مهاجرت یکی از افراد خانواده 

در سال های اخیر چه تغییراتی در خانواده شما به وجود آمده است؟ این تغییر شما را خوشحال کرده یا  -2

 این قسمت توسط دانش آموز پاسخ داده می شود. ناراحت؟ چرا؟

 بزرگ می شوند و ازدواج می کنند.به وجود می آید؟ وقتی فرزندان چگونه جدید ی خانواده  -3

 .ها چگونه پدر و مادر صاحب نوه می شوند؟ با ازدواج فرزندان و بچه دار شدن آن -4

ور که عصا در راه رفتن به منظور مادربزرگ از اینکه گفت تو عصای دست منی چه بود؟ همان ط -5

 نتر میکرد.مادربزرگ کمک می کرد نوه هم به او کمک و سختی کارها را برایش آسا

 .مادربزرگ درباره نوه اش چه دعایی کرد؟ الهی خدا دستت را بگیرد -6

 به تو کمک کند. وند همیشهالهی خدا دستت را بگیرد یعنی چه؟ یعنی خدا -7

ی خوبی برای مادربزرگش  چرا خدا به مادربزرگ نوه مهربان و خوبی داده بود؟ چون مادربزرگ هم نوه -8

 بود.

چون و از آنها قدردانی کنیم؟  پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و افراد سالمند احترام بگذاریمچرا باید به  -9

 برای ما زحمات زیادی کشیده اند.

 یک پیام قرآنی که مربوط به نیکی کردن به پدر و مادر است را بنویسید. -10

خن سو مادر خود به نیکی  با پدر -ءخدا در کدام سوره به نیکی به پدر و مادر سفارش کرده است؟ اسرا -11

 بگویید.

 است. )درخت خانوادگی( نام دیگر شجره نامه -12

 .با هم دارند چه نسبتیشجره نامه چه چیزی را نشان می دهد؟ نشان می دهد که افراد یک خانواده  -13

پیر  خداوند در قرآن درباره ی پدر و مادر چه فرموده است؟ به پدر و مادر خود نیکی کنید و چانچه-14

 شدند با نرمی و مهربانی با آن ها سخن بگویید.
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در یک اردو یا مسافرت چگونه با هم همکاری می کنید؟ باید کارها را بین یکدیگر تقسیم کنیم و هر  -1

 .کدام کاری بر عهده بگیریم

شوند و کارها مرتب و سریع آن ها خسته می اگر قرار بود کارها یک یا دو نفر انجام دهند چه می شد؟  -2

 انجام نمی گیرند.

و  دقیقکارها ؟ خیر، زیرا فرد خسته می شود و فر انجام دهد؟ چراآیا درست است همه کارها را یک ن -3

 د و افراد از کنار هم بودن لذت نمی برند.نپیش می رو به کندید و نانجام نمی شو منظم

 .عتر انجام دهیم؟ با تقسیم کار و همکاریچگونه ما می توانیم کارها را بهتر و سری -4

 لذت بیشتری ببریم. همکاری و تقسیم کاردر اردو یا مسافرت می توانیم با  -5

؟ چون هر کسی کاری را انجام می دهد که چرا وقتی تقسیم کار می کنیم کارها دقیق تر انجام می شود -6

 انجام آن را دارد. توانایی
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 به عهده ی دانش آموز مقرراتی وجود دارد؟ در خانه شما چه -1

افتد؟ در خانه بی نظمی ایجاد می شود اگر اعضای خانواده هر یک مقررات را رعایت نکنند چه اتفاقی می  -2

 و کارها در زمان خود انجام نمی شود و آرامش خانواده از بین می رود.

همچنین مقررات به ما می ایجاد نظم می شود  ث آرامش خانواده ورعایت مقررات چه فایده ای دارد؟ باع -3

 جلوگیری می کند. هرج و مرجم دهیم و چه کاری را انجام ندهیم و از گوید چه کاری را انجا

همکاری چه فایده ای دارد؟ باعث می شود کارها سریعتر و در زمان خود انجام شود، هر کس به وظیفه ی  -4

 ومحبت بیشتر شود. خود عمل کند

 .هیمنباید انجام دمقررات به ما چه می گوید؟ می گوید چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه کارهایی را  -5
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 درآمد چیست؟ پولی که افراد از راه کار کردن به دست می آورند. -1

 

 

 شغل ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟  -2

  .به دو دسته تولیدی و خدماتی

 شغل خدماتی نام ببرید؟ چند -3

 و قصاب پژوهشگر ،خلبان ،راننده ،معلم ،آتشنشان ،پلیس رفتگر، 

چرا به بعضی شغل ها خدماتی می گویند؟ چون در این کارها چیزی را تولید نمی کنند بلکه فقط خدمتی  -4

 .به دیگران انجام می دهند

 .بگیریمکار چیست؟ هر فعالیتی که انجام می دهیم و بابت آن پول  -5

 .چند شغل تولیدی را نام ببرید؟ نانوا، خیاط، حصیربافی، کشاورزی، دامداری -6

 را تولید می کنند. می گویند؟ چون در این شغل ها محصولیچرا به این شغل ها تولیدی  -7

ین ای همه ؟ ما انسان ها نیازهای مختلفی داریم که باید چرا باید افراد شغل های مختلفی داشته باشند -8

 نیازها تامین شود.

 ابراینبن فقط یکی از نیازهای مردم جامعه تامین می شود. فاقی می افتاد؟اگر همه یک شغل داشتند چه ات -9

 مردم دچار مشکل می شوند.

 .نیازهای خانواده از چه راهی تأمین می شود؟ از راه کار و فعالیت -10

ه خانزنان به غیر از کار درخانواده ها بعضی از  در کنند؟به درآمد خانواده کمک  زنان چگونه می توانند -11

 .شغل دیگری هم دارند

کارکردن زنان در وجود دارد؟ در شهر ها زنان در مدرسه،  با چه تفاوتی بین کارکردن زنان در شهر ها، -12

ی قالیبافی، کشاورزکار می کنند ولی در روستاها زنان در دوشیدن شیر دام ها،  ...، کارخانه واداره بیمارستان،

 فعالیت دارند.
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نابع در و این م منابع طبیعی چیست؟ به آب، خاک، گیاهان، جانوران، نفت و فلزات منابع طبیعی می گویند -1

 طبیعت وجود دارند.

 ماده ی اولیه ی بعضی از وسایل زندگی ماست. نفت -2

حشره کش، نخ  اسپری الستیک خودرو، از نفت چه چیزهایی ساخته می شود؟ ظروف یکبار مصرف، -3

 .مصنوعی، پاکن و وسایل پالستیکی

خ پنبه ای یا ن یا پشم گوسفند در کارخانه ریسندگیپارچه را توضیح دهید؟ ابتدا از گیاه پنبه مراحل تولید  -4

 پارچه تولید می کنند. کارخانه بافندگی در بزرگ نخ[1]های دوک از تولید می کنند سپس  پشمی

 و خاک آب برای کشاورزی به چه چیزی نیاز است؟ -5

مواد  ازد از چه چیزهای دیگری می توان نخ تولید کرد؟ کرم ابریشم و به جز گیاه پنبه و پشم گوسفن -6

 نخ های نایلونی به دست می آید. نفتی

 لباس ما از چه چیز درست شده است؟ از نخ -7

 غذای ما از چه راه هایی به دست می آید؟ از راه کشاورزی و دامپروری -8

 و گیاهان برای دامپروری به چه چیزهایی نیاز است؟ آب و خاک -9

 

چرا باید از منابع طبیعی خوب استفاده کنیم؟ چون تمام شدنی هستند، در ضمن استخراج این منابع  -10

 پرهزینه است.

با استفاده از آب و خاک پرورش می گوسفندان گاو و را توضیح دهید؟ و لبنیات مراحل تولید گوشت  -11

 و گوشت آن ها استفاده می کنیم. یابند و ما از شیر

 معادن سنگاز زمین و زیر از بصورت سنگ فلزات فلزاتی مانند مس و آهن از کجا به دست می آیند؟ -12

 .استخراج می شوند در دل کوه ها

تا زود  با کیفیت تولید کنیمزمان و نیای  به اندازه را مواد چگونه می توانیم از منابع خوب استفاده کنیم؟ -14

 .و زیاده روی بپرهیزیم اسراف و از از بین نروند، خالقانه مصرف کنیم

ه جدا کردن دان-درو کردن محصول -کاشت شالی برنج در شالیزار مراحل تولید برنج را توضیح دهید؟ -15

 جدا کردن سبوس یا پوست دانه های برنج و بسته بندی. -ها از ساقه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%A9_(%D9%86%D8%AE%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C)#cite_note-1


 

 

میز، نیمکت، کمد و وسایل چوبی و از چوب درخت چه چیزهایی تولید می شود؟ کاغذ، دستمال کاغذی،  -16

 .کشتی

 .ما چه چیزهایی را از منابع طبیعی به دست می آوریم؟ غذا، لباس، وسایل زندگی -17

خشک درختان را می برند و چوب ها را به کارخانه ی چوب بری  چوب مراحل تولید لوازم چوبی؟-18

 ت کاغذ و... تهیه می کنند.میبرند وبه الوار تبدیل می کنند و با این الوارها میز نیمک

 

 مراحل استخراج نفت و تولید مواد مختلف از آن را توضیح دهید؟ -19

به مواد  در کارخانه ی پتروشیمی-توسط بشگه ها به پاالیشگاه می برند-نفت را از چاه نفت استخراج می کنند

تولید  ...منزل و وسایل وینده،ش پودر مختلفی تبدیل می شود و از این مواد در کارخانه های مختلف الستیک،

 می شود.

 

 د؟مراحل تولید فلزات مختلف را نام ببری -20

 ابتدا معدن فلزات را از زیر زمین یا دل کوه ها کشف می کنند.

 از معدن سنگ های فلزی مثل آهن و مس را استخراج می کنند.

 سنگ فلزات در کارخانه ها به ورقه های فلزی تبدیل می شود.

های فلزی در کارخانه های مختلف وسایل مورد نیاز مانند دوچرخه، انواع ظروف مختلف و.. تولید می از ورقه 

 شود.

 

 بیشتر بدانیم:

دیل ریسی تبالیاف توسط دوک نخ. پشمو  پنبهدوک ابزاری ساده از جنس چوب یا آهن است برای ریسیدن 

 اجینسشده یا به همان رنگ اولیه در  رنگرزیهای طوالنی و محکم گردیده که )بنا به مورد مصرف( به رشته

 [1]شوند.کار برده میبافی و... بهبافی، گلیمسنتی، قالی
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 نعمت های خدا هستند. منابع طبیعی -1

 یعنی هر چیزی را درست و به اندازه مصرف کردن.صرفه جویی یعنی چه؟  -2

 چند نمونه از کارهایی که می توانیم با آن صرفه جویی کنیم؟ -3

 وند.نعمت های خدا از نادرست و بیش از اندازه اسراف یعنی چه؟ استفاده ی -4

در مواقع ضروری می توانیم از پس انداز  چون چرا الزم است بخشی از درآمد خود را پس انداز کنیم؟ -5

 نباشیم. استفاده کنیم و محتاج دیگرانخود 

 .مصرف کنیم و اصولی کنیم؟ درست و به اندازه محافظت چگونه می توانیم از منابع طبیعی -6

ز خدا تشکر می کنیم؟ چون همه ی این نعمت ها را خدای مهربان به ما چرا وقتی غذا می خوریم ا -7

 شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند() استبخشیده 

استفاده کنیم؟ صرفه جویی کرده یعنی درست و به اندازه مصرف  درستع طبیعی چگونه می توانیم از مناب -8

 .با کیفیت تولید کنیم تا سریع از بین نرود کنیم و اجناس

مام ت عی بسیار پرهزینه است وچرا باید از منابع طبیعی خوب استفاده کنیم؟ چون استخراج منابع طبی-9

 اخته شوند.شدنی هستند و سالیان طوالنی زمان نیاز است تا دوباره س

می گیریم که با قناعت زندگی کنیم و هیچ وقت نیازمند نباشیم، وقتی  یاد پس انداز چه فایده ای دارد؟ -10

مشکل برمی آییم، برای مواقع ضروری آماده ایم، می توانیم با ی دهد از عهده ای روی اتفاق پیش بینی نشده 

 .پس انداز خریدهای بزرگ خود را انجام دهیم

 توسط دانش آموز پاسخ داده شود. ها چگونه می توانند در مصرف برق خانه صرفه جویی کنند؟بچه  -11

 بچه ها چگونه می توانند در مصرف آب خانه صرفه جویی کنند؟ -12

 چند نمونه از اسراف را نام ببرید؟ زیاده روی در مصرف مواد غذایی، درمصرف برق و گاز و آب و ... -13

یاد ورقه های سفیدی افتاد که آن ها را مچاله کرده و  ناراحت شد و خجالت کشید؟مریم از چه چیزی  -14

 در سطل زباله انداخته بود و با اینکار زحمت های مادرش را نادیده گرفته بود.

 خیر باید به اندازه ی پولی که داریم خرج کنیم. آیا می توانیم همه ی چیزهایی که دوست داریم بخریم؟-15
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از موادی که قبالً استفاده شده است دوباره چیز جدیدی بسازیم برای مثال قوطی  یعنی بازیافت چیست؟ -1

 .های فلزی استفاده شده را در کوره حرارت می دهند و از آن چیز جدید می سازند

دستگاه چگونه از کاغذهای دور ریخته شده دوباره استفاده می شود؟ کاغذهای دور ریخته شده را با  -2

 .مخصوص خمیر می کنند و دوباره از آن کاغذ درست می کنند

ما باید بطری ها ی شیشه ای پالستیکی و کاغذها انجام دهیم؟ می توانیم  تا چه کمکی در رابطه با بازیافم-3

 .زباله های بازیافتی خشک را با زباله های دیگر مخلوط نکنیم تا آلوده نشوندرا از هم جدا کنیم و 

؟ بله مثالً وقتی از کاغذهای دور ریختنی دوباره بازیافت روشی برای کمک به حفظ منابع طبیعی است آیا-4

 به حفظ جنگل ها کمک کرده ایم.ت میکنیم با این کار کاغذ یا مقوا درس

د پوست مانن ؛به مواد دور ریختنی و غیرقابل استفاده زباله می گویند زباله چیست و چند نوع زباله داریم؟-5

مواد غذایی، کاغذ جعبه مقوایی، چیزهای کهنه و شکسته شده و چیزهایی که دور می  ی میوه، باقی مانده

 غیر بازیافتی )زباله های تر(-2 زباله های خشک()بازیافتی  -1 داریمدو نوع زباله . ریزیم

ن ، کاغذ باطله، کارتمانند بطری های خالی ؛کدام نوع زباله را می توانیم بازیافت کنیم؟ زباله های خشک -6

 .خالی، وسایل فلزی، شیشه های خالی و

 باعث آلودگی محیط زیست،چرا جمع شدن زباله برای سالمتی ما ضرر دارد و خطرناک است؟ چون  -7

 .انتقال بیماری و تولید میکروب می شود

و مواد خوراکی زیاده  چند راه که تولید زباله را در خانه و مدرسه را کمتر کنیم را نام ببرید؟ در مصرف-8

روی نکنیم، مواد غذایی را به اندازه بخریم، مثال میوه ها را به اندازه بخریم و به موقع استفاده کنیم تا پالسیده 

 .نشود

 و دفن کردن به روش بهداشتی دو روش بهداشتی دفع زباله را نام ببرید؟ سوزاندن -9

ران به وسیله مأمووظیفه جمع آوری زباله در سطح شهر و روستا بر عهده کدام نهاد است؟ شهرداری و  -10

 .زحمت کش شهرداری جمع آوری می شود

برای بیرون گذاشتن زباله چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ باید زباله ها را در داخل کیسه در بسته قرار  -11

به محل جمع شب  9یعنی سر ساعت مشخص شده هم مخلوط نکنیم و  بارا باله های تر و خشک دهیم، ز

 .آوری زباله ها ببریم

 استفاده می شوند. از زباله ی تر چه استفاده ای می کنند؟ برای تولید کود -12
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، دور هم جمع می خانه به هم محبت می کنیمکارکرد مختلف خانه را ذکر کنید؟ خانه محل امن است، در  -1

ر حل می کنیم و دیکدیگر شویم و گفتگو می کنیم، خدا را عبادت می کنیم، مشکالت خود را با همفکری 

 کارها با هم مشورت می کنیم

 امنیت وو در خانه احساس  چرا همه ما به خانه نیاز داریم؟ چون برخی نیازها در خانه برطرف می شود -2

 می کنیم. آرامش

ا برطرف می کند؟ خانه محل آسایش و آرامش، محبت، بازی و استراحت، غذاخوردن، نیاز ما رخانه کدام  -3

 همکاری، مشورت و دوستی است.

 کنند و از کنار هم بودن لذت ببرند.و مشورت چرا اعضای خانواده دور هم جمع می شوند؟ با هم گفتگو  -4
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 خانه های-ساختمان های بلندمرتبه -آپارتمان -روستایی -عشایریانواع خانه را نام ببرید؟ خانه های  -1

 ویالیی -حیاط دار-در نواحی گرم گنبدی گلی، سنگی،

سقف خانه ها در مناطق پرباران چگونه است؟ شیب دار، چون در آنجا باران فراوان می بارد تا آب باران  -2

 .آسیب نرساندرازیر شود و به خانه به راحتی به سمت پایین س

چرا؟ گنبدی زیرا هوا گرم است برای خنک ماندن سقف خانه ها در مناطق گرم و خشک چگونه است؟  -3

 .در تابستان

 ندمی ساز گنبدیو سقف خانه ها را  استفاده می کنند بادگیر در مناطق گرم برای خنک ماندن خانه ها از -4

 است و در چادر زندگی می کنند. هستند که شغل آن ها دامپروری مردمی عشایر چه کسانی هستند؟-5

 شغل مردم عشایر چیست؟ دامپروری -6

کوچ کردن یعنی چه و چرا عشایر کوچ می کنند؟ یعنی از منطقه ای به منطقه ی دیگر رفتن. چون شغل  -7

 آنها دامپروری است برای یافتن چراگاه کوچ می کنند.

آنها دامپروری است و برای یافتن چراگاه در حال عشایر در کجا زندگی می کنند؟ چرا؟ چادر، زیرا شغل  -8

 کوچ هستند و بتوانند خانه ی خود را از جایی به جای دیگر ببرند.

 چه کسانی در آپارتمان زندگی می کنند؟ شهرنشینان -9

 در شهرهای بزرگ بیشتر چه خانه هایی دیده می شود؟ آپارتمانی -10

 .جمعیت تفاوت فرهنگ، تفاوت ت در آب و هوای مناطق،چرا شکل خانه ها با هم فرق دارد؟ تفاو -11

سقف شیبدار در کدام مناطق ایران دیده می شود؟ در مناطق پرباران کشور مثل شمال و سواحل دریایی  -12

 خزر مانند گلستان، مازندران، گیالن

 می گویند. آپارتمان به ساختمان های بلندمرتبه -13

و استفاده ی بهتر از  در شهرها می سازند؟ به دلیل افزایش جمعیتچرا در شهرهای بزرگ آپارتمان  -14

 فضا و زمین

 است. چادر و موی حیواناتی مانند بزجنس خانه های عشایر از  -15

چرا خانه های روستایی با شهر فرق دارد؟ در خانه های روستایی برای نگهداری از محصوالت و وسایل  -16

 باید انباری نیز ساخته شود و همچنین مکان مخصوص برای نگه داری حیوانات وجود داشته باشد. کشاورزی

 استفاده می شود. بادگیربرای خنک ماندن از  گرم و خشکدر شهرهای  -17

تفاوت خانه های حیاط دار و آپارتمان در چیست؟ خانه های حیاط دار یک خانواده زندگی می کند ولی  -18

 می کنند. ن چندین خانواده زندگیدر آپارتما
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 ترسیم نقشه ی خانه وظیفه ی کیست؟ مهندسان ساختمان -1

چند خانواده با هم در یکجا زندگی می  های قدیمی درخانه تفاوت خانه های قدیمی و جدید در چیست؟ -2

حوضی در وسط و دین اتاق که در همه ی اتاق ها رو به حیاط باز می شد و چن حیاطی بزرگ با دارای کردند.

ورودی این خانه ها با راهرو شروع می  و ؛گاهی حمام هم نداشتندو باغچه و فاقد گازکشی و برق کشی بودند 

شد ولی در خانه های جدید تعداد اتاق ها کم شده و جمعیت کمتری در هر واحد زندگی می کنند. حمام و 

 .ب لوله کشی و سیستم گاز و برق دارندآ

 ،ر، بنا، کارگران ساختمانی، برق کارچه کسانی خانه ی شما را ساخته اند؟ مهندس ساختمان، مهندس ناظ -3

 ...لوله کش، نقاش، نجار و 

 .بنا و کارگران چه کاری در خانه شما انجام می دهند؟ ساختن دیوارها و سقف -4

مکان از همه جا کوچکتر و کدام مکان از همه جا بزرگتر است؟ سرویس بهداشتی در اکثر خانه ها کدام  -5

 کوچکتر و پذیرایی بزرگتر است.

 وقتی وارد خانه ی خود می شوید در سمت راست و سمت چپ شما کدام مکان ها قرار دارد؟ -6

مقابل دید عابران  چرا در خانه های قدیم راهرو وجود داشت؟ تا به محض باز شدن درب حیاط، خانه در -7

 قرار نگیرد

شود در نتیجه  چرا در خانه مکان های مختلفی وجود دارد؟ چون کارهای گوناگونی در خانه انجام می -8

 برای هر کار مکان مخصوصی نیاز است مثال برای پختن غذا به آشپزخانه نیاز داریم.

 غییر کرده است.چرا شکل خانه ها تغییر کرده است؟ چون نیازهای خانواده ها ت -9

ه ذخیرآب انبار آب را در  مین می کردند؟شی نبود آب خانه ها را چگونه تأدر گذشته ها که آب لوله ک -10

 می کردند.

 استفاده می کردند. خزینهبه نام  حمام های عمومیدر گذشته مردم از  -11
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 .نکات ایمنیچه چیزی باعث آتش سوزی می شود؟ رعایت نکردن  -1

نگ استفاده کنیم، رو استاندارد هنگام نصب بخاری به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ از دودکش مناسب  – 2

، نصب بخاری و دودکش توسط افراد متخصص انجام باشد، نشتی در شلنگ گاز نباشد یشعله های بخاری آب

 شود.

 ی جانی و مالی، آتش سوزی و انفجار مهصد ترقه بازی در خیابان باعث چه چیزی می شود؟ زخمی شدن، -3

 .شعله ی بخاری باید چه رنگی باشد؟ آبی -4

 و نجات جان و مال افراد. وظیفه ی آتشنشان ها چیست؟ خاموش کردن آتش -5

مراحل کار آتش نشان ها را توضیح دهید؟ دریافت اطالعات از رایانه، تلفن، دوربین، پوشیدن لباس و  -6

حضور در صحنه حادثه، حرکت به سمت محل مورد نظر با اتومبیل مخصوص، کمک به آماده سازی برای 

 .مصدومان و خاموش کردن آتش

ی، ، نگهداری و استفاده از مواد نفتبرق چند نمونه از نکات ایمنی را نام ببرید؟ نکات ایمنی مربوط به گاز، -7

 .نکات ایمنی مربوط به رانندگی و عبور از خیابان ها

 .بعد از آنل و نکات ایمنی درموقع ساخت و از خانه ی خود محافظت کنیم؟ با رعایت تمام اصو چگونه -8

 .نکات ایمنی یعنی چه؟ چه کارهایی را انجام دهیم چه کارهایی را انجام ندهیم تا از خطر دور بمانیم -9

ز را شیر گاکلید برق را نمی زنیم، برق را قطع می کنیم،  د؟ینبوی گاز را احساس کردید چه می ک اگر -10

ایت گاز را به بیرون هد حوله خیس کمک پنجره ها را باز می کنیم، با هیچ آتشی روشن نمی کنیم، می بندیم،

 می کنیم.

 .شعله زرد بخاری نشانه چیست؟ تولید گازهای سمی-11

پوسیدگی و خرابی سیم برق، دستکاری پریزها چه چیزی باعث برق گرفتگی و آتش سوزی می شود؟  -12

 .و کلیدها، دستکاری وسایل برقی و رعایت نکردن نکات ایمنی

 

 125چه شماره ای مربوط به آتشنشانی است؟ -13

 هرکدام از تلفن های ضروری زیر مربوط به کدام مرکز می باشند؟ -14

  118د(                     125ج(                          110ب(                        115الف(

چرا نباید در محیط های بسته از گازهای مسافرتی برای گرم کردن استفاده کرد؟ زیرا اکسیژن هوا را  -15

 از بین می برد و باعث خفگی می شود.

 هچرا باید بخاری های گازی دودکش مناسب داشته باشند؟ چون گازهای سمی بخاری از راه دودکش ب -16

 بیرون از خانه فرستاده می شوند.
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در چه مواردی از آتشنشانی کمک می گیریم؟ آتش سوزی، خراب شدن آسانسور و ماندن مردم در  -17

، زلزله، برق تصادف آن، گیر کردن دست و پای کسی در جایی و حوادث مختلفی مانند افتادن در چاه،

 ...و گرفتگی، ریزش ساختمان

 .دوم ما کجاست؟ مدرسهخانه ی  -1

 ار، سرایدار، دفتردار، ناظم و ...معلم، خدمتگزچه کسانی در مدرسه کار می کنند؟ مدیر، معاون،  -2

 .مسئول نظم و انضباط در مدرسه کیست؟ ناظم -3

 .مسئولیت کل مدرسه بر عهده کیست؟ مدیر -4

خانه، آبدارخانه، اتاق بهداشت، در مدرسه چه مکان هایی وجود دارد؟ کتابخانه، کالس درس، نماز -5

 سرویس بهداشتی، حیاط، آزمایشگاه، دفتر مدرسه، انباری، اتاق آموزگاران، دفتر معاون، اتاق تربیتی

 .کدام مکان مناسب کتاب خواندن و امانت گرفتن کتاب است؟ کتابخانه -6

 عیت او رسیدگی میوظیفه ی مربی بهداشت چیست؟ اگر دانش آموزی در مدرسه آسیب ببیند به وض -7

 .کند، رسیدگی به وضعیت بهداشتی دانش آموزان

 وظیفه ی مربی پرورشی چیست؟ مسئولیت آموزش نکات اخالقی، دینی و برگزاری فعالیت های فرهنگی. -8

 فه ی مدیر چیست؟ مسئول و برنامه ریز اصلی مدرسه.وظی -9

 .راهنمایی دانش آموزانآموزگار چه وظیفه ای دارد؟ وظیفه ی تعلیم و تربیت و  -10

های پرورشی و در مدرسه چه کارهایی انجام می شود؟ آموزش دروس مختلف، کارهای هنرِی، فعالیت  -11

 .ورزش و سرگرمی قرآنی،

 .وظیفه ی سرایدار چیست؟ مراقبت از اموال مدرسه -12

نش و مهارت های است؟ چون در مدرسه دوستان خوب پیدا می کنیم علم و دا چرا مدرسه جای خوبی -13

 .و خود را برای زندگی آینده آماده می کنیمکسب کرده زیادی 

 تعلیم زندگی، مهارتهای ،رقابت ،همدلی ،مهربانی در مدرسه چه چیزهایی یاد می گیریم؟ دوستی، -14

 .ورزش و هنر تربیت،

 .در کدام مکان خواندن نماز، قرآن و مراسم مذهبی انجام می شود؟ نمازخانه -15

 .در آزمایشگاه چه کارهایی انجام می شود؟ فعالیت های ویژه آموزشی نظیر انجام آزمایش و پژوهش -16

 

 است. تربیت و تعلیممدرسه مکانی برای  -17

 است. آسایشو  آرامشخانه مکانی برای  -18
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راهنمایی و رانندگی با قوانین  آیا همه مکان ها مقررات یکسانی دارند؟ مثالی بزنید. خیر، مثال قوانین -1

 مدرسه متفاوت است.

سه فایده ی رعایت مقررات را بنویسید؟ باعث سالمتی، احترام به دیگران و جلوگیری از هرج و مرج می  -2

 شود.

 وقتی وارد مدرسه می شوید کدام مکان ها در سمت راست و کدام مکان ها در سمت چپ شما قرار دارند؟ -3
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 .دارد قرار کجا در خانه آن که کند می مشخص کند؟ می مشخص را چیز چه خانه نشانی -1

 .پالک یا خانه شماره -کوچه نام -خیابان نام است؟ هایی قسمت چه شامل خانه نشانی -2

 .شهرداری ماموران کنند؟ می نصب را ها خانه پالک کسانی چه-3

 .گویند می پالک خانه شماره هب-4

 کمک ما به بدانند؟ خوب را خود خانه نشانی باید همه چرا دارد؟ هایی فایده چه خانه نشانی دانستن-5

 شود نوشته مختلف های فرم در باید که مشخصاتی از یکی .دارد قرار کجا در خانه آن بدانیم که کند می

 .کنیم می زندگی مکانی چه در ما از یک هر که دهد می نشان و است خانه نشانی
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 .غرب شرق، جنوب، شمال، دهید؟ نشان فلش روی و ببرید نام را اصلی های جهت -1

 .غرب جنوب شرق، جنوب غرب، شمال شرق، شمال ببرید؟ نام را فرعی های جهت -2

 ما چپ سمت مغرب و روبرو سمت در شمال .باشد راست سمت خورشید آفتابی صبح یک در گر -3

 قرار

 .دارد

 می متوجه یابی جهت علم از گرفتن کمک با کنند؟ می محل کردن پیدا به کمکی چه ها جهت -4

 که شویم

 .دارد قرار کجا در مکان هر

 

 می غروب مغرب جهت در روز پایان در و کند می طلوع مشرق جهت از خورشید صبح روز هر -5

 .کند
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 و تقسیم مختلف های مکان و شهرها به توجه با را ها نامه پست ی اداره چیست؟ پست اداره وظیفه -1

 .کنند می جدا

 دست به را منطقه یک های نامه پست مامور هر دهد؟ می انجام کاری چه چی پست یا پست مامور -2

 .رساند می مردم

 .کنند می ارسال یکدیگر برای تری کوتاه زمان در را خود های نامه رایانه ی وسیله به مردم -3

 .راست ی گوشه در و پایین قسمت در شود؟ می نوشته نامه پاکت قسمت کدام در گیرنده نشانی -4

 .چسبانند می پاکت راست سمت باال هی گوشه در را تمبر -5

 .شود نوشته خوانا و خوش خط با باید نامه پاکت روی آدرس -6

 چپ سمت گوشه در و باال قسمت در شود؟ می نوشته نامه پاکت قسمت کدام در فرستنده نشانی -7
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 قوانین رعایت کنیم؟ گیری پیش خیابان و کوچه در ناگوار اتفاقات از توانیم می نکاتی چه رعایت با -1

 .رانندگی و راهنمایی

 وسایل رانندگان و پیاده عابرین کنند؟ اطاعت رانندگی و راهنمایی تابلوهای از باید کسانی چه -2

 .نقلیه

 .موتورسیکلت دوچرخه، اتومبیل، ببرید؟ نام را نقلیه ی وسیله چند -3

 .باشد داشته کشیخط که محلی کنند؟ عبور توانند می خیابان های قسمت کدام از پیاده عابرین -4

 آنها به و کنیم رعایت را رانندگی و راهنمایی قوانین تا کند می کمک ما به چیست؟ پلیس ی وظیفه -5

 .بگذاریم احترام

 به و کرده پیدا را خیابان از عبور ی برا مناسب محل کنند؟ می عبور خیابان از چگونه پیاده عابرین -6

 می نگاه راست سمت به سپس .روند می خیابان وسط تا نیاید اتومبیلی اگر کنند، می نگاه چپ سمت

 .روند می خیابان طرف آن به احتیاط با آید نمی ای نقلیه وسیله شدند مطمئن که این از بعد و کنند
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 یا بپوشیم روشن لباس کنیم؟ رعایت باید را نکاتی چه شب هنگام در خیابان و کوچه از عبور برای -7

 .نشویم خارج خانه از تنها است بهتر است تاریک هوا وقتی و کنیم استفاده سفید کاغذ و رنگ شب از

 110 گیریم؟ می تماس ای شماره چه با پلیس با تماس برای -8

 چیزهایی به خیابان و کوچه در آمد و رفت برای کنیم می آمد و رفت خیابان و کوچه در روز هر ما -9

 را ها آن و توجه رانندگی و راهنمایی مقررات به و کنیم عبور مخصوص های محل از کنیم؟ توجه باید

 .کنیم اجرا

 چیست؟ نشانه رنگ هر شدن روشن و دارد؟ رنگ چند پیاده عابرین چراغ بگویید توانید می آیا -10

 -بماند منتظر باید و کند عبور خیابان از تواند نمی پیاده عابر یعنی قرمز - رنگ دو

 .کند عبور خیابان از تواند می پیاده عابر یعنی سبز

 دارد  رنگ سه معناست؟ چه به رنگ هر و دارد؟ رنگ چند نقلیه وسایل چراغ -11

 بایستند باید ها اتومبیل :قرمز

 احتیاط با عبور  :ردز

 کند حرکت تواند می اتومبیل :سبز 

 موقع -2 شویم می گم خیابان در وقتی -1 بگیریم؟ کمک پلیس از توانیم می مواقعی چه در -12

 .کنیم می خطر احساس که مواقعی -3 تصادفات

 نظم تا کنند می همکاری پلیس با که افرادی دارد؟ عهده بر ای وظیفه چه و کیست پلیس همیار -13

 یادآوری را ها آن و دهد می تذکر را رانندگی و راهنمایی قوانین پلیس همیار .شود برقرار درجامعه

 .کند می 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


