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 -1محله را تعریف کنید.

 -2مردم در مسجد چه کارهایی انجام میدهند؟

 -3بچه ها برای حفظ بوستانها چه کارهایی میتوانند انجام دهند؟

 -4درآمد را تعریف کنید.

 -5نقشه ها چه کمکی به ما میکنند؟

 -6دو شغل خدماتی و دو شغل تولیدی نام ببرید؟

 -7مجسم کنید وقتی پرندهای از باال به زمین نگاه میکند زمین را چگونه میبیند.

 -8یکی از محلهای اجتماع مردم در محله
 -9برای تهیهی نقشه از

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

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

است.

استفاده میکنند.

 -11پولی که برای خرید کاالهای مورد نیاز خرج میکنیم  ..............................نامیده میشود.
-11

در بیشتر محلهها یک  .......................یا فضای سبز وجود دارد که مردم برای ...................

و  ....................به آنجا میروند.

 -12امکانات عمومی متعلق به چه افرادی میباشد؟
الف – کودکان 

ب  -کارمندان دولت 

ج  -همهی مردم 

د  -سالمندان

 -13به معنی هر رنگ یا نشانه که در پایین نقشه نوشته میشوند چه میگویند؟
الف – نمای نقشه 

ب  -راهنمای نقشه 

ج  -جهت نقشه 

د  -گوشهی نقشه
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 -1به قسمتی از یک شهر یا روستا که گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی میکنند محله میگویند.
 -2مردم در مسجد عالوه بر عبادت خدا با یکدیگر آشنا میشوند  ،از حال هم خبر میگیرند و برای حل مشکالت محلهی خود با یکدیگر مشورت میکنند.
 -1 -3چمنها را لگد نکنند و گلها را نچینند -2 .به وسایل بازی آسیب نرسانند.

 -3زبالهها را در سطل آشغال بریزند.

 -4پولی که از راه کارکردن بدست میآید درآمد نامیده میشود.
 -5نقشهها در پیدا کردن مکانها به ما کمک میکنند .حتی اگر هیچ وقت به جایی نرفته باشیم ،با استفاده از نقشه میتوانیم بفهمیم که آن محل کجاست و
چگونه میتوانیم به آنجا برویم.
 -6شغل خدماتی مانند دکه ی روزنامه فروشی و بانک
 -7زمین را به صورت گنبدی شکل میبیند.
 -8مسجد
 -9عکس هوایی
 -11هزینه
 -11بوستان – استراحت و ورزش
 -12گزینهی ج درست است.
 -13گزینهی ب درست است.

شغل تولیدی مانند نانوایی و خیاطی

