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همسایه ی خود را بیازارد.
متن سئواالت

 .1کدام یک از نام های دریای خزر نیست؟
ب) دریای قزوین
الف) دریای گلستان

د) دریای مازندران

ج) دریای گیالن

 .2نفت و گاز خلیج فارس از چه ناحیه ای استخراج می شود؟
ب) نواحی عمیق دور از ساحل
د) نواحی عمیق نزدیک از ساحل

الف) نواحی کم عمق دور از ساحل
ج) نواحی کم عمق نزدیک از ساحل

 .3کدام کشورها به ترتیب کوتاه ترین و طوالنی ترین مرز را با ایران دارند؟
الف) عراق  -ارمنستان

ب) ارمنستان  -عراق

د) عراق  -ترکیه

ج) ترکمنستان  -افغانستان

 .4بیش ترین نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در کدام دوره ها بود؟
الف) زندیه  -صفویه

ب) افشاریه  -قاجاریه

د) پهلوی  -زندیه

ج) قاجاریه  -پهلوی

 .5صنعت نفت ایران در چه تاریخی ملی شد؟
الف)  22مرداد 1229

ب)

ج)

 22مرداد 1229

د)  22اسفند

 29اسفند 1229

1229

 .6آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در تاریخ  ....................بود.
الف)

 21شهریور 1255

ج)

ب)  21شهریور 1251

د)  22شهریور 1255

 21شهریور 1259

سواالت تکمیل کردنی
 .1بزرگ ترین جزیره ی خلیج فارس .................... ،است.
 .2به قدری خلیج فارس سرشار از منابع نفت و گاز است که به آن منطقه .......................... ،می گویند .
 .3مردم همه ی کشورهای همسایه ایران ،به جز  ......................مسلمان هستند.
 .4دستگاه چاپ به وسیله ی  .................و تسلکوپ نیز به وسیله ی  .................اختراع شدند.
 .5بندر خرّمشهر محل ِّ برخورد رو ِد  .................و  ....................است.
 .6هجومِ زمینی ارتش عراق به ایران از سمت  ...............و  ....................آغاز گردید.
سواالت صحیح و غلط

 .1خاویار (مروارید سیاه) خلیج فارسُ ،
شهرت جهانی دارد.

ص

غ

 .2دو علم جغرافیا و ریاضی به شناخت سرزمین ها و راه های دریایی و تجارت کمک کرد.

ص

غ

 .3بیش ترین حمله ی هوایی در  8سال دفاع مقدس را شهر دزفول تحمل کرد.

ص

غ

ص1
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وصل کردنی یا جدول

 هر یک از عبارات مربوط رودها و پدیده های طبیعی بین مرزها می باشد ،آن ها را به کشورها وصل کنید.ایران – (عراق)
ایران – (ترکمنستان)
ایران – (آذربایجان و ارمنستان)
ایران – (ترکیه)

.
.
.
.

.
.
.
.

اَترک
اَروندرود
کوه های آرارات
اَرس

سواالت کوتاه پاسخ

 .1ساحل دریای عُمان از کجا تا کجا ادامه دارد؟
 .2سه نوع ماهی خاویاری نام ببرید.
 « .3مَرز » را تعریف کنید؟
 .4دو کشور پیشگام اِستعمار را نام ببرید؟
سواالت تشریحی

 « .1خور » را تعریف کنید.
 .2سه مورد از عوامل قدرتمندی اروپاییان را نام ببرید.

 .3سه علّت حمله ی نظامی عراق به ایران را بنویسید.

خرمشهر را خونین شهر نامیدند؟
 .4چرا ّ

 .5پیام امام خمینی (ره) در آغاز جنگ تحمیلی به مردم ایران را بنویسید.

 .6از دو واژه ی زیر ،یکی را به دلخواه ،تعریف کنید:
یا

اِستعمار گر

مُستعمره

......................................................................... ...............................................................................................................................................................................

عزیزانم موفق و موید
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باشید.

