
 

 

 ( آسيا غربي جنوب منطقه و ايران) 20 درس

 ؟ است( راهبردي) استراتژيك مناطق از يكي آسيا غربي جنوب منطقه چرا 1

 بسفر  ، هرمز هاي نگهت چون مهمي هاي آبراهه.  دارد قرار افريقا و اروپا ، آسيا قاره سه اتصال كانون در منطقه اين -1 

 منطقه اين -3 است جهان انرژي منابع مهم انبار منطقه اين -2.  دارد ارقر منطقه اين در المندب باب و داردانل ،

 . است اسالم جهان كانون

 ؟ دارد اهميتي چه آسيا غربي جنوب منطقه در ها آبراهه وجود 2-

 . يابند مي راه ها اقيانوس آزاد هاي آب به و پيوندند مي يكديگر به منطقه درياهاي ، مهم هاي آبراهه اين طريق از 

  ؟ دارد زيادي اهميت كشورها براي بندرگاهي موقعيت چرا 3-

 . سازد مي ميسر را انرژي و كاالها ارزان نقل و حمل از استفاده چون

  ؟ شود مي محسوب جهان انرژي منابع مهم انبار آسيا غربي جنوب منطقه چرا 4-

 لبتها كه دارد قرار منطقه اين در جهان زيگا منابع سوم يك حدود و جهان نفت شده شناخته ذخاير سوم دو حدود زيرا

 . است واقع فارس خليج ي منطقه در آنها از بزرگي بخش

  ؟ كدامند آسيا غربي جنوب منطقه در نفت كننده صادر عمده كشورهاي 5-

 . عربي متحده امارات و كويت ، عراق ، ايران ، عربستان

 . مدينه و مكه ؟ كدامند مسلمانان شهرهاي ترين مقدس 6-

 طريق از كه كنند مي سعي ؟ اند انديشيده تدبيري چه يكديگر با بيشتر همكاري براي آسيا غربي جنوب كشورهاي 7-

 خستن كه(اكو) اقتصادي همكاري سازمان پيمان مانند كنند همكاري بيشتر ، يكديگر با فرهنگي و اقتصادي هاي پيمان

 . هستند آن عضو منطقه كشور ده اكنون هم و شد بسته تركيه و پاكستان ، ايران بين 1341 سال در

 است؟ تنش پر اي منطقه آسيا غربي جنوب چرا 8-

 قدرت جهتو مورد منطقه اين دريايي ونقل حمل مهم هاي راه و صنعتي كشورهاي نياز مورد انرژي منابع بخاطر -1 

 است جهاني بزرگ هاي

 كنند مي رويپي آنها از سياسي نظر از و اند وابسته رگبز هاي قدرت به منطقه كشورهاي بعضي حكومت متأسفانه -2 

 با دشمني و توطئه به فلسطين مردم سركوب بر عالوه انگليس و آمريكا حمايت با( اسرائيل) قدس اشغالگر رژيم -3 

 پردازند مي منطقه كشورهاي مسلمانان

 پايگاه بستهوا كشورهاي در منطقه در خود منافع حفظ براي ديگر قدرتمند كشورهاي برخي و انگلستان ، آمريكا -4 

 . اند كرده مستقر نظامي نيروهاي و انبار مختلف نظامي تسليحات ، ها پايگاه اين در و نموده ايجاد نظامي هاي

 ؟ است شده آسيا غربي جنوب منطقه در تالش و رقابت سبب عاملي چه گذشته در 9-

 . هند اقيانوس و فارس خليج هاي آب به دسترسي 

 است؟ كرده تر اهميت پر آسيا غربي جنوب منطقه در را ايران جايگاه عواملي چه 10-



 

 

 مردم براي يالگوي ايران اسالمي انقالب.  رسيدند پيروزي به 1357 سال در خميني امام رهبري به ايران مردم -1 

 به اسالم از متعالي اي چهره و خيزند پا به خارجي هاي قدرت و داخلي استبداد و ظلم عليه تا است ديگر كشورهاي

 كنند عرضه جهانيان

 و داشته مبستگيه و وحدت يكديگر با همواره اقوام اين اما ، است شده تشكيل مختلف اقوام از چه اگر ايران كشور -2 

 اند كرده دفاع كشور از

 اين در را اول قامم گاز منابع و چهارم مقام ، نفت منابع داشتن نظر از و است انرژي مهم منابع داراي ايران كشور -3 

 دارد منطقه

 است داشته فناوري و علم در زيادي هاي پيشرفت اسالمي انقالب پيروزي از پس ايران -4 

 در ممتازي جايگاه آزاد هاي آب به دسترسي و بندرگاهي موقعيت و طوالني سواحل داشتن دليل به ايران كشور 5-

 . دارد منطقه

 است؟ شده كشيده كجا تا كجا از و است چقدر جنوب در ايران سواحل طول 11-

 گهتن تا غرب جنوب در رود اروند از كه است كيلومتر 2043 ساحل هاي بريدگي گرفتن نظر در با ايران سواحل طول 

 . دارد امتداد شرق جنوب در گُواتر بندر تا آنجا از و هرمز

 ببريد؟ نام را فارس خليج هاي آب در ايران مهم هاي جزيره 12-

 . ابوموسي ، كوچك تنب ، بزرگ تنب ، الوان ، الرك ، قشم ، كيش ، خارك 

 دارند؟ اهميت نظر چه از فاس خليج در ايران جزاير 13-

 . دارند اهميت نظامي و تجارت ، بازرگاني ، نفت استخراج نظر از 

 است؟ آبراهي چگونه هرمز تنگه 14-

  كنند بورع آن از كشتي با ها تنگه در آمد و رفت قوانين طبق بر رنددا حق كشورها همه كه است المللي بين آبراهه يك 

 اييدري نيروي بنويسيد؟ را صلح زمان و ايران عليه عراق تحميلي جنگ دوران در ايران دريايي نيروي نقش 15-

 مناندش با ها آب در فراوان رشادت و شجاعت با ، ايران عليه عراق تحميلي جنگ در هوايي و زميني نيروهاي همانند

 پيش مشكلي ايران به كاال واردات و تجاري هاي كشتي آمد و رفت در كهشتند نگذا و كردند دفاع كشور از و جنگيدند

 . درياهاست در ايران كشور منافع حافظ نيز صلح زمان در.  بيايد

  دارد؟ وسعت چقدر فلسطين سرزمين 16-

 ردهك اشغال صهيونيست يهوديان را آن خاك از مربع كيلومتر 20000 حدود اما.  دارد وسعت كيلومترمربع 27000 حدود

 . اند ناميده اسرائيل را آن و

  ؟ چرا ؟ است احترام مورد توحيدي اديان كدام پيروان براي المقدس بيت شهر 17-

 . است بوده بزرگ پيامبران خاستگاه زيرا ، است احترام مورد مسلمانان و مسيحيان ، يهوديان پيروان براي

 كجاست؟ در و ؟ دارد نام چه اسالم مهم مسجد سومين 18-



 

 

 مهم دمسج سومين ، مدينه در النبي مسجد و مكه در مسجدالحرام از پس ، دارد قرار المقدس بيت در كه االقصي مسجد 

 . است بوده مسلمانان اول قبله اسالم ظهور آغاز در و است اسالم

  ؟ چيست ي دهنده نشان نقشه مقياس 19-

 ديگر رتعبا به.  است چقدر واقعيت عالم در و زمين روي بر ، نقشه روي هاي فاصله كه دهد مي نشان ما به نقشه ياسمق

 . اند شده تر كوچك چقدر زمين روي واقعي هاي مسافت به نسبت ، نقشه روي هاي مسافت

 ( تراتژيكاس) .  است جهان......... .......................... مناطق از يكي كه آسيا غربي جنوب منطقه در ايران *

 – سوم دو ).  است آسيا غربي جنوب منطقه در جهان گازي منابع.............  حدود و جهان نفت..............  حدود *

 (سوم يك

 (هرمز) . نندك عبور آن از ها كشتي با دارند حق كشورها همه كه است المللي بين آبراهه يك....................  تنگه *

 آن به مسيحيان و يهوديان و..................  آن به مسلمانان كه دارد وجود شهري فلسطين كشور در *

 ( اورشليم – المقدس بيت) .  گويند مي..................... 

 جهان انانمسلم مهم هاي دغدغه از يكي ها فلسطيني پيروزي و اشغالگران چنگال از...................  آزادي امروزه *

 (قدس).  است

 – خطي) .  شدبا شده استفاده دو هر يا و.................  مقياس يا...............  ازمقياس است ممكن ها نقشه در *

 ((كسري) عددي


