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 نامنیکدبستان غیردولتی هوشمند 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی ما )مطالعات(ی محلّهدرس چهارم: نقشه                                         نام و نام خانوادگی:

  1396/--/--تاریخ:   خانم خزائی  آموزگار:   چهارمی: پایه

 تاری

 
با هواپیما از  را ایی. عکس هوشودیه نقشه از عکس هوایی استفاده میبرای ته ؟شودنقشه چگونه تهیه می - 1

 گیرند.باالی زمین می

 با هواپیما ی زمیناز باال ؟شودعکس هوایی چگونه گرفته می -2

ها به ما کمک مینقشه در پیدا کردن مکان ؟کندشود و چه کمکی به ما میای مینقشه چه استفادهاز  -3

که  فهمیمتوانیم ب، با استفاده از نقشه میجایی نرفته باشیم یا راه را گم کرده باشیمبه اگر هیچ وقت حتّی کند، 

  .به آنجا برویمتوانیم میونه و از چه راهی آن محل کجاست و چگ

 نقشه ؟کنیمای استفاده میها از چه وسیلهبرای یافتن مکان -4

 .در کنار هر نقشه راهنما وجود دارد ؟راهنمای نقشه کجا قرار دارد - 5

 .های مختلف روی نقشه را تشخیص دهیمتوانیم مکاننمی ؟شودر نقشه، راهنما نداشته باشد چه میاگ - 6

کند و کوه، های روی نقشه را مشخّص میها و عالمتمعنای رنگمای نقشه، راهن ؟راهنمای نقشه چیست - 7

 دهد.ه نشان میجنگل، دریا، پل، خیابان و چیزهای دیگر را روی نقش

 با استفاده از راهنمای نقشه  ؟توانیم نقشه را بخوانیمچگونه می - 8
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 مطالعات اجتماعی 4: درسدرسنامه     نام و نام خانوادگی:

  8/6931/--تاریخ:   خانم چزانی  آموزگار:    چهارمی: پایه

 تاری

 

سیدنر قطه پایان هن هب ن    موفقیت هب شیپ رفتن است  

 

 برای تهیه نقشه از چه چیزی استفاده می کنند؟ .1

 عکس هوایی

 
 عکس هوایی را چگونه می گیرند؟ .2

 عکس هوایی را با هواپیما از باالی زمین می گیرند.

 
 نقشه ها چه کمکی به ما می کنند؟ .3

 ،حتی اگر هیچوقت به جایی نرفته باشیم،با استفاده از نقشهمکان ها به ما کمک می کنندنقشه ها در پیدا کردن 

 می توانیم بفهمیم که آن محل کجاست و چگونه و از چه راهی میتوانیم به آنجا برویم.   

 
 چگونه می توانیم نقشه را بخوانیم؟ .4

 با استفاده از راهنمای نقشه

 
 می کند؟ راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما .5

اگر راهنما نباشد ،نمی توانیم مکاان هاای مخت اا را روی نقشاه تشاخی        در کنار هر نقشه یک راهنما وجود دارد.

  پل، دریا، جنگل، معنای رنگ ها و عالمت های روی نقشه را مشخ  می کند و کوه، راهنمای نقشه، دهیم.

 می دهد. فرودگاه و چیزهای دیگر را روی نقشه نشان خیابان، خانه ها،

 
 جاهای خالی را با ک مات مناسب پر کنید. .6

 کنند می استفاده     از نقشه تهیه برای. 

 کند می مشخ  نقشه روی     و       نقشه راهنمای. 

 گیرند می     از         با را هوایی های عکس. 

 دنکن می کمک ما به ها مکان کردن پیدا در. 

 


