
 

1 
 

 

 زندگی در شهر و روستا)(  5درس يدرسنامه

 

 زندگی در شهر و روستا را با هم مقایسه کنید:

 روستا شهر

کار روستاییان کشاورزي، باغ داري، دام پروري و 
 دستی از جمله قالی و جاجیم استتولید صنایع 

شهرنشینان در مغازه ها، کارخانه ها و ادارات کار می 
 کنند

روستا کوچک و کم جمعیت است به همین علت مردم 
روستا اغلب یکدیگر را می شناسند و با هم 

 خویشاوندند.

 شهر بزرگ و پر جمعیت است

اداره ي هر روستا به عهده ي شوراي اسالمی و 
روستاست دهیاري آن  

به  ، زیبا نگه داشتن و پاکیزگی شهراداره ي شهر
 عهده ي شهرداري است

خانه هاي روستایی در کنار مزارع و باغ ها(محل کار 
 روستاییان) هستند.

در شهر ممکن است محل کار افراد با خانه هایشان 
 فاصله ي زیادي داشته باشد.

هرچه بزرگتر باشند، ترافیک و آلودگی (هوا، شهرها  روستا داراي آب و هواي پاك و سالم است
 صوتی و...) بیشتري دارند

در شهرها امکانات بیشتري ماننددانشگاه ها،  در روستا ها امکانات به اندازه ي شهرها نیست
بیمارستان ها،سینماها، سالن هاي نمایش وهتل ها و 

 پارك هاي بزرگ وجود دارد
 

 

 بگویید:ویژگی هاي زندگی عشایري را 

 هم با معموالً عشایر کنند.  می کوچ دیگر جاي به جایی از ها دام چراندن براي و است پروري دام عشایر، اصلی شغل

 .است عشایر تولیدات از جاجیم و گلیم لبنیات، گوشت، .خویشاوندند
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 استان چیست؟ 

کرده اند، به هریک از این قسمت ها کشور ما را براي اداره ي بهتر و آسان تر به قسمت هاي مختلف تقسیم 

 استان می گویند.

 

 مرکز استان چیست؟

 استان آن مرکز استان، هر شهر ترین پرجمعیت و ترین بزرگ معموالً  .دارد روستا و شهر تعدادي استان هر             

 .شود می مربوط استان آن نزدیک و دور شهرهاي به ها ه را انواع با که است
 

 آن کشور نام دارد. پایتختمهم ترین و پرجمعیت ترین شهر هر کشور  

 پایتخت کشور ما است.  تهران
 

 لطفا مراکز استان هاي ایران را از روي نقشه ي کشورمان به خاطر بسپارید.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


