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  وام تثریذ.اوًاع خاوٍ َا را  – 1

خاوٍ َای گىثذی واحیٍ  –عشایری ي ريستایی  –آپارتماوی  –خاوٍ َای يیالیی )حیاط دار( 

خاوٍ َایی تاسقف شیة دار در واحیٍ ی پرتاران ي خاوٍ َای سىگی مىاطك  –ی گرم 

 کًَستاوی . 

------------------------------------------------------------------------- 

 وٍ َای يیالیی ) حیاط دار( چىذ خاوًادٌ زوذگی می کىذ ؟ یک خاوًادٌمعمًال در خا – 2

------------------------------------------------------------------------- 

 چرا شکل خاوٍ َای ایران تا َمذیگر فرق دارد ؟  – 3

 چًن مردم در مکان َای مختلف تا آب ي ًَای متفايت زوذگی می کىىذ.

------------------------------------------------------------------------- 

 چرا عشایر در چادر زوذگی می کىىذ ؟  – 4

 ترای ایىکٍ تتًاوىذ َىگام کًچ تٍ راحتی خاوٍ َای خًد را جاتٍ جا کىىذ .

------------------------------------------------------------------------- 

 عشایر چٍ کساوی َستىذ ي در کجا زوذگی می کىىذ ؟ – 5

عشایر مردمی َستىذ کٍ شغل آن َا دامپريری است ي ترای یافته چراگاٌ ترای دام َا تٍ 

 طًر مرتّة از یک مىطقٍ تٍ مىطقٍ ی دیگر کًچ می کىىذ ي درچادر زوذگی می کىىذ .

-------------------------------------------------------------------------  

 چرا درمىاطك پر تاران سقف خاوٍ َا را شیة دار می سازوذ ؟ – 6

 ترای ایىکٍ آب تاران تٍ راحتی از ريی سقف تٍ زمیه تریسد ي تاعث خراتی خاوٍ وشًد .

 

  سًمکالس :        ......................  ............................ وام ي وام خاوًادگی :



 چرا در خاوٍ َای مىاطك گرم از تادگیر استفادٌ می شًد ؟ – 7

 ترای خىک کردن ًَای خاوٍ َا 

-------------------------------------------------------------------------  

 مردم کذام مىاطك سقف خاوٍ َا را گىثذی می سازوذ ؟  – 8

 مردم ساکه در مىاطك گرم 

------------------------------------------------------------------------- 

 از مکان َای مختلف در خاوٍ َای ريستایی چٍ استفادٌ َایی می کىىذ ؟ – 9

 محلّی ترای اوثارکردن محصًالت یا يسایل کشايرزی ي محلّی ترای وگُذاری حیًاوات .

------------------------------------------------------------------------- 

م مىاطك ایران است ؟ در مىاطك شمالی خاوٍ َا تا سقف شیة دار تیشتر در کذا – 11

 کشًر 

------------------------------------------------------------------------- 

 چرا در شُرَای تسرگ ، ساختمان َای تلىذ مرتثٍ یا آپارتمان می سازوذ ؟ – 11

خاوًادٌ می تًاوىذ چًن جمعیّت شُرَا زیاد است ي درطثقات مختلف آپارتمان تعذاد زیادی 

 زوذگی کىىذ .
 


