
 

 

 20سواالت درس 

غربی  به دلیل موقعیت سیاسی و نظامی و اقتصادی که در منطقه ی جنوبچرا ایران  دارای اهمیت استراتِژیک است.  -1

 آسیا دارد.

 چرا منطقه جنوبی غربی آسیا یک منطقه مهم استراتژیک محسوب می شود.  -2

 این منطقه کانون اتصال سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا می باشد 

-منابع مهم نفت و گاز  –مل و نقل دریای و اتصال به آبهای آزاد ح  -دریاها و آبراهه های مهم در این منطقهوجود

 وجود دین اسالم  منطقه

 منطقه ی جنوب غربی آسیا محل اتصال کدام قاره می باشد.  -3

 آسیا و اروپا و آفریقا   

 کشورهای  مهم تولید کننده نفت در منطقه را بنویسید. -4

 امارات  –ایران  –کویت  –عراق  –ن عربستا

 سازمان همکاری اکو در ابتدا بین کدام کشورها بسیته شد .  -5

 ترکیه  –پاکستان  –ایران 

 چرا جنوب  غربی آسیا منطقه ای پر تنش است. -6

ه جود دولت اسرائیل که بو  -ومت های عربی به آمریکاو انگلیس وابستگی حک  -راه مهم دریایی  –منابع نفت وگاز 

  -سرکوب مردم فلسطین می پردازد

 وجود پایگاه های نظامی و تسلیحاتی آمریکاو انگلیس در منطقه 

 چرا ایران به عنوان کشوری قدرتمند د رمنطقه جایگاه مهمی  دارد. -7

یت وسعت و جمع  -انقالب اسالمی که دخالت بیگانگان را در کشور از بین برد و حمایت از مردم مظلوم مانند فلسطین

 یاد ایران که در رتبه دوم قرار داردز

 یشرفت های علمی و فنی ایرانپ  -تحاد ایجاد شده در ایران بین اقوام گوناگون ا  -منابع نفت و انرژی 

 چند مورد از جزایر مهم ایران در جنوب نام ببرید.  -8

 ابوموسی   -تنب کوچک  –تنب بزرگ  –الوان  –الرک  –کیش –قشم  –خارک 

 م در منطقه جنوبی غربی آ سیا  قرار دارد.کدام مساجدمه  -9

 مسجد االقصی در بیت المقدس  –مسجد النبی در مدینه  –مسجد الحرام درمکه 

 ئیلآزادی قدس  ومردم فلسطین از دست اشغالگران اسرااز دغدغه های مهم جهان اسالم در منطقه چه می باشد  -10

 مقیاس کسری را تعریف کنید.  -11

 وارض روی زمین روی نقشه به چه نسبتی کوچک  شده است.به ما نشان می دهد که ع 

سانتی روی نقشه است  روی زمین چند  5برابر با  100000 -1شیراز با مقیاس ی –فاصله دوشهر اصفهان  –مثال مقیاس 

 متر است.



 

 

 جنوب غربیایران در کدام سمت آسیا قرار دارد.                   -12

 چرا منطقه جنوب غربی آسیا یک منطقه ی ا ستراتژیک است. -13

-----انبار مهم انرژی نفت و گاز جهان است. ------در کانون اتصال سه قاره آسیاو اروپا و آفریقا قرار دارد.

 کانون جهان اسالم است 

اب بداردانل و  – هرمز –تنگه بسفر کدام آبراهه ها در جنوب غربی آسیا قرار دارد و دارای اهمیت می باشد  -14

  المندب

ند و زیرا آبهای آزاد و دریاها و اقیانوس ه چرا آبراهه های مهم در  جنوب غربی آ سیا دارای اهمیت است. -15

 اطلس رابه هم متصل می کند.و حمل ونقل ارزان کاالها و انرژی را میسرمی سازد

 کشورهای عمده تولید کننده نفت در منطقه جنوب غربی ر ا نام ببرید -16

 امارات متحده عربی  –کویت  –عراق  –ایران  –عربستان 

 مکه و مدینه  دو شهر مقدس مسلمانان در جنوب غربی آسیا را نام ببرید. -17

 –مل نقل دریایی ح  -وجود بخش عمده از انرژی جهان چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پر تنش است  -18

وجود  –جود دولت اسرائیل و حمایت آمریکا و انگلیس و -وابستگی بعضی از کشورهای منطقه به قدرتهای بزرگ دنیا

  پایگا ه ها ی نظامی و تسلیحاتی توسط کشورهای آمریکاو انگلیس

 چرا ایران در منطقه ی جنوب غربی آسیا جایگاه ویژه ای دارد. -19

 شکل گیری انقالب اسالمی که از سلطه بیگانگان خارج شد .

 گوناگون درایران  وحدت و یکپارچگی در ایران با وجود اقوام

 داشتن سواحل طوالنی و بندرگاه در منطقه –منابع مهم نفت و گاز در ایران 

 تی کیلومتر و وجود بنادر مهم بازرگانی و نف 2043مسیر طوالنی به طول  اهمیت سواحل ایران چه می باشد. -20

 جزایر مهم در سواحل جنوبی را نام ببرید. -21

 ابوموسی  –نب بزر گ و کوچک ت –الوان  –قشم  الرک  –کیش  –خارک 

 ت.موضوع فسلطین که توسط اسرائیلی ها اشغال شده اس مهم ترین موضوع جهان اسالم در منطقه چه می باشد. -22

بیت  مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه و مسجد االقصی در سه مسجد مهم مسلمانان را نام ببرید. -23

 المقدس 

 


