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 مطالعات اجتماعی 3درس درسنامه :    نام و نام خانوادگی:

  7/5331/--تاریخ:   خانم چزانی  آموزگار:    چهارمی: پایه

 تاری

 

 .ربدن همیشه هب معنای اول بودن نیست. ربدن هب معنای بهتر شدن شما نسبت هب قبل است

 در هر مرحله برای رفع نیازهای مردم چه جاهایی وجود دارد؟ .1

 مکان هایی برای تولید کاال یا جاهایی برای دادن بعضی خدمات به مردم به وجود آمده است.

 
 شغل ها به چند دسته تقسیم می شوند؟  .2

 به دو دسته تولیدی و خدماتی 

 
 چند نمونه از شغل های تولیدی و خدماتی را نام ببرید. .3

 نانوایی،لبنیاتی،تولیدی هستند و فروشگاه ها،بانک ها و خشک شویی خدماتی هستند. خیاطی،

 
 امکانات هر محله به چه کسانی تعلق دارد؟  .4

 به همه ی مردم 

 
 همه ی مردم است را نام ببرید. چند نمونه از امکانات محله که متعلق به .5

استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی مانند اتوبوس و عابربانک ها و دکه های تلفن و آب سردکن هاا در بوستان،وساایل   

 ورزشی در پارک،سرویس های بهداشتی

 
 شما مردم باید چگونه از امکانات عمومی استفاده کنند؟ به نظر .6

آنها آسیب نرسانند،در تمیز و سالم نگه داشتن آن ها تاش  کنناد و هنگاام نیااز     از آن ها درست استفاده کنند و به 

 استفاده نمایند.

 
 در محل شما چه مغازه هایی وجود دارد؟ .7

 قصابی ،لبنیاتی ، اتوشویی ،نانوایی،آرایشگاه،کتاب فروشی،فروشگاه لوازم تحریری و....

 
 چرا وجود مغازه ها در هر محله الزم است؟ .8

 بتواند نیازهای ماو خانواده را برطرف کند. برای اینکه
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 .ربدن همیشه هب معنای اول بودن نیست. ربدن هب معنای بهتر شدن شما نسبت هب قبل است

 چگونه می توانیم درست خرید کنیم؟ .9

باید بدانیم که چه چیزهایی نیاز داریم و به چه اندازه ،پولی که می خواهیم برای آن بپردازیم باه انادازه باشاد و هام     

 چنین باید بدانیم که چ جنسی باشد و چه کیفیتی داشته باشد.

 
 سهراب چگونه بود؟برنامه ریزی  .11

پاس اناداز  را    ودر ستون سوم دریک ستون درآمد و در یک ستون هزینه .او جدولی رسم کرد که سه ستون داشت

 نوشت.

 
 درآمد چیست؟ .11

 پولی که از راه کارکردن به دست می آید.

 
 هزینه چیست؟ .12

 پولی که برای خرید کاالی مورد نیاز خرج می کنیم هزینه نامیده می شود. 

 
 مهم است؟  پس انداز کردنچرا  .13

 آمدمان استفاده کنیم.برای این که زمانی که نیاز داریم بتوانیم از در

 
 ؟سهراب چگونه پول  های توجیبی یک ماهش را حساب کرد .14

آمدهای چیدن سیب از باغ با هم جمع کرد تا در یک مااه بداناد درآماد  چاه     دردرآمد هر هفته ا  را نوشت همراه با 

 است.اندازه بوده 

 جدول بودجه چیست؟ .15

 جدولی که در آن درآمد و هزینه و پس انداز نوشته می شود جدول بودجه نامیده می شود.

 
 پس انداز چیست؟ .16

 پولی است که از درآمد خود کنار می گذاریم و برای آینده نگه می داریم.
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 .ربدن همیشه هب معنای اول بودن نیست. ربدن هب معنای بهتر شدن شما نسبت هب قبل است

 به چه خریدی عاقشنه می گویند؟ .17

 از بوجه ما نباشد.خریدی که به اندازه نیاز ما باشد و بیشتر 

 

 هنگام خرید کاال باید به چه نکته هایی دقت کنیم؟ .18

 توجه به ویژگی ها و کیفیت کاالها.نوع و جنس کاال و قیمت آن و 

 
 سهراب برای انتخاب توپ مورد نظر  چه کرد؟ .19

توجاه باه ویژگای    با معلم ورزشش مشورت کرد و جدولی رسم کرد که هر سه توع توپی که به او پیشنهاد شده بود را باا  

 دازی که داشت توپی را انتخاب کرد.هایشان دسته بندی کرده بود و امتیاز هایی به آنها داد سپس با توجه به پس ان

 

 سهراب به کدام ویژگی های توپ ها توجه کرده بود؟ .21

 رنگ و قیمت توپ ها  –جنس توپ ها  –وزن توپ ها 

 
 داده بود کدام را باید انتخاب می کرد ،چرا؟سهراب با توجه به امتیاز هایی که به توپ ها  .21

 فوم،چون هم جنس خوبی داشت هم قیمت مناسبی داشت که به اندازه پس انداز  بود و هم رنگش مورد عشقه او بود.

 

 سهراب جدول امتیاز ها را بر چه اساسی تنظیم کرد؟ .22

قه ی خود  باود.م اش رناگ هاایی کاه دوسات      او به هرکدام از توپ ها امتیازی داده بود که به خاطر کیفیت توپ و عش

داشت را سه ستاره یعنی خیلی خوب و یا جنس بهتر توپ را هم سه ستاره درنظر گرفته بود.قیمت کمتر را هم سه ستاره 

  داده بود.


