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 تاری

 
 چیست؟ روستاییان بیشتر کار .1

 کشاورزی و باغداری

 
 هستند؟ مشغول کارهایی چه به کشاورزی بر عالوه بعضی از روستاییان .1

 به دام پروری و تولید صنایع دستی مانند قالی و جاجیم 

 
 محصوالت کشاورزی برای خانواده خود و مردم دیگر چه چیزی فراهم می کنند؟روستاییان با تولید  .2

 غذا

 
 شناسند؟ می را یکدیگر روستا مردم بیشتر چرا .3

روستتا از شت ر کوچکتر و کم جیعیت تر استت. به هییل دلیبی بیشتتر مردم روستتا یکدیگر را می شناسند و با هم      

 خویشاوندند.

 
 کیست؟ برع ده روستا اداره ی هر .4

 اداره ی هر روستا به ع ده ی شورای اسالمی آن روستاست.

 

 سازند؟ می کجاها در را خود های خانه روستا مردم .5

 مردم روستا خانه های ساده ی خود را در کنار مزرعه ها و باغ ها می سازند و از هوای تییز و سالم استفاده می کنند.

 
 گیرند؟ می قرار چگونه دولتی وادارات اماکل بودن  وپرجیعیت بزرگی دلیب به بزرگ های ش ر در .6

دانشگاه ها در مرکز ش ر و کارخانه ها و کارگاه ها در اطراف ش ر قرار معیوال اداره ها ی فروشتگاه ها ی بییارستان ها و  

 دارند.

 
 .بنویسید را داری ش ر وظایف از یکی .7

  زیبا نگه داشتل ش ر و حفظ پاکیزگی آن

 

 کنند؟ می کوچ عشایر چرا .8

 برای چراندن دام ها

 
 .ببرید نام عشایررا تولیدات  .9

 گوشت ی لبنیات ی گلیم و جاجیم  از تولیدات عشایر است.
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 .بنویسید را وروستا ش ر تفاوت چند .11

 روستا از ش ر کوچک تر و کم جیعیت تر است. 

 کار بیشتر روستاییان کشاورزی و باغداری استیاما در ش ر فعالیت کشاورزی وجود ندارد. 

 اداره ی ش ر بر ع ده ی ش رداری استی اما اداره ی هر روستا بر ع ده ی شورای اسالمی آن روستا است. 

 
 دارد؟ عشایری زندگی با تفاوتی چه روستایی زندگی .11

 شغب اصلی روستاییان کشاورزی و شغب اصلی عشایریدام پروری است. 

 و لبنیات و گلیم و ....از تولیدات عشایر است. محصوالت کشاورزی)مانند:گندمیذرتیجو.....(از تولید روستاییان 

عشتتایر در چادر و روستتتاییان در خانه هایشتتان زندگی می کنند. عشتتایر برای چرای دام ها از جایی به جای  

 دیگر کوچ می کنندیدر حالی که روستاییان کوچ نیی کنند و در روستای خود ساکل هستند.

 

 دارد؟در ش ر های بزرگ چه امکاناتی وجود  .12

در ایل ش ر ها امکانات بیشتری مانند دانشگاه ها ی سالل های نیایش یهتب ها و پارک های بزرگوجود دارد اما زندگی 

 با مشکالت زیادی هیراه است.

 
 .بنویسید را بزرگ های ش ر در زندگی مشکالت از مورد سه .13

 هوایکیبود آبدر خیابان ها و آلودگی صوتییترافیکیآلودگی سر و صدای بسیار زیاد 

 

 .کنید راتعریف زیر اصطالحات .14

 
کشور ما را برای اداره ی ب تر به قسیت های بزرگی تقسیم کرده اند. به هریک از ایل قسیت ها استان  : استان( الف 

 می گویند.

 ش رهای بزرگی ش رهایی هستند که بیش از یک میلیون نفر جیعیت دارند. : بزرگ های ش ر (ب

 
معیوال بزرگ تریل و پرجیعیت تریل شتت ر هر استتتانی مرکز آن استتتان استتت که با انوا  راه ها به   : شتت ر مرکز (ج

 ش رهای دور و نزدیک آن استان مربوط می شود.

 

 .کردند تقسیم استان چندیل به را کشور چرا .15

 برای اداره ی ب تر    

 


