
 

 

 ( افريقا و اروپا طبيعي هاي ويژگي) 21 درس

 به بجنو از – شمالي منجمد اقيانوس به شمال از ؟ شود مي محدود ها اقيانوس و درياها كدام به اطراف از اروپا 1

 . شمالي اطلس اقيانوس به غرب از -شرق در سياه درياي – مديترانه درياي

 . جوان وپايار و پير اروپاي:  بخش دو به ؟ ببريد نام شود؟ مي قسيمت بخش چند به اروپا ناهمواريهاي كلي طور به 2-

 كه ستا شده موجب طوالني فرسايش – اروپا شمالي مناطق ؟ چرا شود؟ مي گفته اروپا قسمت كدام به پير اروپاي 3-

 وجود بسيار يها درياچه و پهناور هاي جلگه ، منطقه اين در.  باشند باز ها دره و شكل گنبدي ها قله و ارتفاع كم ها كوه

 . گويند مي پير اروپاي اروپا وسيع بخش اين به شناسي زمين نظر از.  دارد

 در لندب هاي كوه رشته و ها خوردگي چين – اروپا جنوب ؟ چرا شود؟ مي گفته اروپا قسمت كدام به جوان اروپاي 4-

.  باشد يم تنگ هاي دره و تند شيب داراي اغلب ها كوه ي دامنه و تيز نوك ، ها كوه ي قله.  شود مي ديده اروپا جنوب

 . گويند مي جوان اروپاي ، دهد مي رخ نيز يي ها لرزه زمين و ها آتشفشان آن در كه اروپا منطقه اين به

 پيرنه و آلپ هاي كوه رشته ؟ ببريد نام را جوان اروپاي كوه رشته دو 5-

  ؟ ببريد نام را اروپا ي هوا و آب انواع 6-

 . برّي يا اي قاره هواي و آب – اي مديترانه هواي و آب – اقيانوسي معتدل هواي و آب – سرد و قطبي هواي و آب

 هاي قسمت يعني اروپا قاره شمال بخش ؟ شود مي ديده اروپا از هايي قسمت چه در سرد و قطبي هواي و آب 7-

 . دارند سرد و قطبي هواي و آب و هستند نزديك شمال قطب به ايسلند و اسكانديناوي جزيره شبه شمالي

 ؟ دارند اقيانوسي معتدل هواي و آب اروپا مناطق كدام 8-

 آب ييدريا جريان عبور و دارند اقيانوسي معتدل هواي و آب ، ايرلند و انگلستان نظير اطلس اقيانوس مجاور مناطق 

 . شود رت ماليم هوا كه شود مي موجب زمستان فصل در سواحل اين از استريم گلف گرم

 مانند)  دان شده واقع مديترانه سواحل در كه اروپا جنوبي مناطق ؟ دارد هوايي و آب نوع چه اروپا جنوبي مناطق 9-

 . دارد اي مديترانه هواي و آب( ايتاليا و اسپانيا كشورهاي

 . خشك و مگر هاي تابستان – 2 مرطوب و معتدل هاي زمستان -1 ؟ چيست اي مديترانه هواي و آب هاي ويژگي 10-

 از وريد دليل به اروپا مشرق و مركز ؟ چرا ؟ شود مي ديده اروپا قسمت كدام در برّي يا اي قاره هواي و آب 11-

 . است كم آنجا در بارندگي ميزان و دارد برّي يا اي قاره هواي و آب درياها

 نرژيا توليد ، كشاورزي هاي زمين آبياري براي رودها اين از ؟ شود مي هايي استفاده چه اروپا رودهاي از 12-

 . شود مي استفاده كشتيراني و نقل و حمل و الكتريكي

 . ستا اروپا رودهاي ترين مهم الب و دن ، راين ، ولگا ، دانوب ؟ ببريد نام را اروپا رودهاي ترين مهم 13-

 . غرب در اطلس اقيانوس – رقش در هند اقيانوس ؟ است گرفته قرار ها اقيانوس از يك كدام بين افريقا قاره 14-

  ؟ شود مي جدا اروپا و آسيا از كانال و ها تنگه كدام طريق از افريقا قاره 15-

 . آسيا از المندب باب تنگه و سوئز كانال – اروپا از الطارق جبل تنگه



 

 

  ؟ است شده واقع قسمت كدام در بنويسيد و ببريد نام را افريقا هاي قله ترين مهم 16-

 . افريقا شرق در -(متر 5900)  كليمانجارو و( متر 52)  كنيا

 زمين تهپوس در بزرگ هاي شكستگي يا زمين نشستن فرو اثر در اغلب ؟ چيست افريقا شرق هاي درياچه تشكيل علت 17-

 . بيايد وجود به رود مسير در آبشارهايي كه شود مي موجب ها شكستگي اين.  است آمده وجود به

 . نياسا – تانگانيا – ويكتوريا ببريد؟ نام افريقا شرق در درياچه چند 18-

 ؟ نيست مناسب چندان بنادر ساختن و ها كشتي گرفتن پهلو براي افريقا هاي كناره چرا 19-

 . است( خليج) بريدگي بدون و صاف افريقا هاي كناره زيرا 

 ؟ شود نمي ديده زمستان آن هاي قسمت بيشتر در و است گرم افريقا هواي و آب چرا 20-

 مناطق در سال طول در خورشيد و كند مي عبور آن وسط از استوا مدار كه است اي گونه به افريقا موقعيت زيرا 

 . است عمود تقريباً الجدي رأس و السرطان رأس مدار تا آن اطراف و استوايي

 : بخش دو به ؟ ببريد نام شود؟ مي تقسيم قسمت چند به افريقا قاره بارش نظر از 21-

 (سبز افريقاي) مرطوب افريقاي -1 

 . خشك افريقاي 2-

 درياچه تا شمال از)  استوا خط اطراف نواحي ؟ دارد ويژگي چه و شود؟ مي گفته كجا به( سبز) مرطوب افريقاي 22-

 . بارد مي فراوان باران منطقه اين در.  دارد مرطوب و گرم هواي و آب(  زامبز رود تا جنوب از و چاد

 ؟ چيست افريقا جوب ن و شمال در معروف بيابان و؟ دارد هايي ويژگي چه شود؟ مي گفته كجا به خشك ايافريق 23

 آب به مك كم و شده كاسته رطوبت و باران ميزان از ، برويم افريقاپيش جنوب و شمال سمت به استوايي منطقه از چه هر

 كاالهاري بيابان آن جنوب در و بزرگ صحراي ، افريقا شمال در كه طوري به ، شود مي تبديل خشك و گرم هواي و

 . شود مي ديده

 ؟ شود مي مشاهده افريقا قسمت كدام در اي مديترانه هواي و آب 24-

 . دارد اي مديترانه هواي و آب گرفته قرار مديترانه درياي مجاورت در كه افريقا شمال از كوچكي بخش 

 . زامبز -اُرانژ – نيجر – كنگو – نيل ؟ ببريد نام را افريقا مهم رودهاي 25-

 ؟ نيستند مناسب كشتيراني براي افريقا رودهاي برخي چرا 26-

 . نيستند مناسب كشتيراني براي كه كنند مي برخورد زمين بزرگ هاي شكست به جاهايي در خود مسير در زيرا 

 (وراسياا - آسيا) . دانست.................... ..... از بخشي يا....................  قاره دنباله توان مي را اروپا قاره *

 ( بيابان – معتدل.  است.................  بدون و سرسبز ،.......................  هواي و آب با اي قاره اروپا كلي طور به *

 4808 – بالن مون) . متر..... .......................... ارتفاع با.........................  آلپ كوه رشته قله بلندترين *

 (دانوب) .  كند مي عبور كشور چند از كه است......................  اروپا رود ترين طويل *

 (افريقا) .  است..............................  جهان وسيع قاره دومين آسيا از بعد *



 

 

 رعبو نآ وسط از.... .............. مدار و شده گسترده........ ........... و.................. نيمكره دو در افريقا قاره *

 (استوا – جنوبي – شمالي). كند مي

 (يكن اميد – مديترانه).  است يافته امتداد.... ............... دماغه تا......................  درياي سواحل از افريقا قاره *

 (ارتفاع كم – وسيع) .  است.........................  و......................  فالتي ، افريقا *

 ( اطلس كوه رشته).  است.....................................  قاره اين غربي شمال در افريقا مهم خوردگي چين تنها *

.  شود نمي ديده .................... آن هاي قسمت بيشتر در و دارد...............  هوايي و آب افريقا قاره كلي طور به *

 ( زمستان – گرم) 

 ( افريقا – نيل ).  دارد قرار......................  قاره در كه است جهان رود ترين طوالني.....................  رود *

 ( دلتاهايي – ها هلگج) .  اند كرده ايجاد......................  و....................  خود مصب در افريقا پرآب رودهاي *

 


