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 نمونه سوال علوم اجتماعی پایه سوم ابتدایی

 

 :پانزدهم درس

 

 د؟یببر نام را ها نهخا انواع - 1

 -یگل یخانه ها تبه مر بلند یاھ ساختمان(آپارتمان -ییروستا یاه خانه- یریعشا نه هایخا

 )ییالیو( دار اطیح-یگنبد
 

 است؟چرا؟ چگونه ها خانه سقف یهستان وکو سرد مناطق در 2-

 .بارد یم فراوان برف و است سرد اریبس چون دار بیش 
 

 است؟ چگونه باران پر مناطق در ها خانه سقف 3-

 ریسراز نییپا سمت به یراحت به باران آب تا بارد یم فراوان باران آنجا در رایز دار بیش

 .نرساند بیآس آن وبه نشود جمع آن یرو شودوآب
 

 است؟چرا؟ چگونه خشک و گرم مناطق در ها خانه سقف 4-

 . تابستان در ماندن خنک یبرا و است گرم هوا رایز یگنبد
 

 را ها خانه سقف و.کنند یم استفاده ریگ باد از ها خانه ماندن خنک یبرا گرم مناطق در 5-

 . سازند یم یگنبد

 

 ست؟یچ ریعشا مردم شغل 6-

 یدامپرور
 

 کنند؟ یم کوچ ریعشا چرا 7-

 . کنند یم کوچ گاه چرا افتنی یبرا و است یدامپرور ها آن شغل چون
 

 کنند؟چرا؟ یم یزندگ کجا در ریعشا 8-

 بتوانند و.هستند کوچ حال در چراگاه افتنی یبرا و است یدامپرور ها آن شغل رایز. چادر

 .ببرند گرید یجا به ییجا از یراحت به را خود ی خانه
 

 کنند؟ یم یزندگ آپارتمان در یکسان چه 9-

 .نانینش شهر 



 

 

 شوند؟ یم دهید ییها خانه چه شتریب بزرگ یشهرها در 11-

 .یتمان آپار
 

 دارد؟ فرق هم با ها خانه شکل چرا 11-

 .تیجمع در تفاوت فرهنگو در وتفاوت مختلف مناطق یهوا و آب در تفاوت
 

 ؟ شود یم دهید رانیا مناطق کدام در دار بیش سقف 12-

 النیمازندران،گ گلستان، خزرمانند یایدر سواحل ویشمال مناطق مثل کشور باران پر مناطق در

 . ندیگو یم تمان آپار مرتبه بلند یها ساختمان به 13-
 

 سازند؟ یم آپارتمان بزرگ یها شهر در چرا 14-

 نیزم و فضا از بهتر ی استفاده و تیجمع شیافزا لیدل به
 

 . است بز مانند یواناتیح یمو و چادر از ریعشا یها خانه جنس 15-
 

 دارد؟ فرق شهر با ییروستا یها خانه چرا 16-

 ساخته زین یانبار دیبا یکشاورز لیساوو محصوالت از یدار نگه یبرا ییروستایها خانه در

 .شود
 

 .شود یم استفاده ریگ باد از ماندن خنک یبرا خشک و گرم یها شهر در 17-
 

 ست؟یچ در آپارتمان و دار اطیح یها خانه تفاوت 18-

 در و خانواده نیچند تمانآپار در یول کنند یم یزندگ خانواده کی دار اطیح یها خانه در

 .است کمتر شیآسا یتمان آپار یها خانه

 
 

 
 


