به نام خدا
خالصه ای از آنچه از کتاب مطالعات اجتماعی کالس سوم  ،امسال با همکاری اولیا خودم و اولیای مدرسه تا درس  61یاد گرفتم
6

شناسنامه هر کس چه چیزی را نشان می دهد؟ برای چه کار هایی از آن استفاده می کنیم؟

2

چرا خانم دکتر در بیمارستان  ،زیر پای بچّه را جوهری می کند ؟

3

مشخصات من در شناسنامه ام

4

از زمان تولد تا کنون رشد کرده ایم.چه تغییراتی در ما به وجود آمده است؟

5

همه ی ما مثل هم نیستیم .پس چه شباهت ها و چه تفاوت هایی داریم؟ ...........اگر مثل هم بودیم چه می شد؟

1

شما دوست دارید در خانواده ی کوچک زندگی کنید یا بزرگ؟ ....به نظر شما خانواده ی بزرگ چه خوبی ها و چه بدی
هایی دارد؟

8

با ازدواج فرزندان و بچّه دار شدن آن ها پدر ومادر صاحب  ..........نوه می شوند

9

چرا همه ی ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم؟

 61با گذشت زمان چه تغییراتی ممکن است در خانواده به وجود بیاید؟چهار مورد
 66آیا در سال های اخیر در خانواده ی شما تغییری به وجود آمده است؟ این تغییر شما را خوشحال کرد یا غمگین؟
شما هنگام این تغییر چه کردید؟
 62مادر بزرگ در باره ی نوه اش چه دعایی کرد ؟ منظور او از این دعاچه بود؟
 63چرا باید به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و افراد سالمنداحترام بگذاریم و از آن ها قدر دانی کنیم؟
 64شجره نامه چه چیزی را نشان می دهد؟
 65آیا درست است که همه ی کار های خانه را یک نفر انجام بدهد ؟چرا؟
 61شما در چه کار هایی به اعضای خانواده کمک می کنید؟
 61مقررات چیست؟
 68در خانواده ی شما چه مقرّراتی وجود دارد؟
 69اگر اعضای خانواده ،هر یک مقرّرات خانه را رعایت نکنند ،چه اتّفاقی می افتد؟
 21رعایت مقرّرات چه فایده ای دارد؟
 26در آمد چیست؟
 22در شهر ها و روستا ها  ،زنان عالوه بر کار های خانه  ،درچه جاهایی کار می کنند تا به در آمد خانواده کمک کنند؟
 23چرا افراد در جامعه باید شغل های مختلف داشته باشند؟ اگر همه یک شغل داشته باشند چه اتفاقی می افتد؟
 24منابع طبیعی چیست ؟
 25چند تا از وسایل زندگی را نام ببر که نفت ماده ی اولیّه ی آن ها است.
 21غذای ما از چه راه هایی به دست می آید؟
 21اسراف یعنی چه ؟ چرا وقتی غذا می خوریم  ،از خدا تشکر می کنیم ؟
 28پس انداز چه فایده هایی دارد؟

 29چرا در مصرف کاغذ و آب و انرژی ها مثل نفت و  .....باید بیشترصرفه جویی کنیم؟
 31خداوند در قرآن در باره ی اسراف چه فرموده است؟
 36برای بیرون گذاشتن زباله ها چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
 32زباله چیست؟
 33ماموران زحمت کش شهرداری زباله ها را چگونه از بین می برند؟
 34باز یافت چیست؟ و یک مثال
 35آیا بازیافت کمک به حفظ منابع است؟ ......چرا؟
 31چرا ما به خانه نیاز داریم؟  ..خانه کدام نیاز های ما را برطرف می کند؟
 31عشایر چگونه مردمی هستند ؟ در کجا زندگی می کنند؟ چرا
 38مردم در مناطق شمال ایران سقف خانه های خود را چگونه می سازند ؟ چرا ؟
 39در بعضی مناطق گرم  ،مردم خانه های خود را چگونه می سازند ؟
برای خنک کردن داخل خانه ها  ،از  .........................استفاده می کنند؟
 41چرا در شهر های بزرگ  ،ساختمان های بلند و آپارتمان می سازند؟

