
 

 

 ( افريقا و اروپا اقتصادي و انساني هاي ويژگي)  22 درس

 معتدل وايه و آب مانند طبيعي مساعد شرايط ؟ باشد متراكم ، جمعيت نظر از اروپا كه است شده موجب عواملي چه -1

 . ديگر سوي از فناوري و علم در پيشرفت و سو يك از پهناور هاي جلگه و پرآب رودهاي و كافي ريزش باران و

  است شده كم قاره اين در ولد و زاد و يافته كاهش اروپا در جمعيت رشد زيرا ؟ رود مي پيري به رو اروپا جمعيت چرا 2-

 . ودوكساُرت و پروتستان ، كاتوليك - مذهب سه ؟ ببريد نام ؟ شود مي تقسيم بزرگ مذهب چند به مسيح دين 3-

 و هداشتب و سواد سطح و درآمد ميزان.  است پيشرفته اقتصادي نظر از اروپا قاره ؟ است چگونه اروپا اقتصاد وضعيت – 4

 . باالست قاره اين در عمر ميزان طول همچنين

 آالت نماشي از استفاده با و است رايج اروپا جاي همه در تقريباً كشاورزي ؟ است چگونه اروپا كشاورزي وضعيت 5-

 . گيرد مي صورت هاي علمي شيوه و مدرن

 آيد؟ عمل به محصوالتي چه شده موجب اي مديترانه هواي و ،آب وپاار جنوب در 6-

 انگور و مركبات ، زيتون چون اي ويژه محصوالت

 . ايتاليا و انگلستان ، س ه فران ، آلمان ؟ كدامند اروپا صنعتي مهم كشورهاي 7-

  ؟ هستند نفت مانند اوليه مواد كننده وارد اروپا قاره صنعتي كشورهاي چرا 8-

 كشورهاي بتهال.  سازند آورده بر را قاره اين عظيم صنايع توانند نيازهاي نمي اروپا قاره معادن و زيرزميني منابع زيرا

 . اند زده دست ديگر كشورهاي به استعمار ها سرزمين ساير معادن و منابع از استفاده براي دراز ساليان اروپايي

 هاي شورز ، آفتابي و طوالني سواحل مانند طبيعي گردشگري هاي جاذبه ؟ بنويسيد را اروپا گردشگري هاي جاذبه 9-

 ........ و كليساها ، ها موزه ، تاريخي بناهاي چون تاريخي و فرهنگي هاي جاذبه – آلپ كوه هاي در زمستاني

 . ايتاليا و اسپانيا ، فرانسه كدامند؟ گردشگر جذب نظر از اروپا كشورهاي ترين مهم 10-

 . ستواييا انبوه هاي جنگل و افريقا بزرگ بيابان از وسيعي هاي بخش است؟ جمعيت از خالي افريقا هاي بخش كدام 11-

 ؟ است كرده جلوگيري افريقا قاره در جمعيت افزايش از عواملي چه 12-

 . ها جنگ – درپي پي هاي قحطي و ها خشكسالي – مختلف هاي بيماري شيوع - بهداشت رعايت عدم 

 است؟ شده افريقا در ولد و زاد افزايش و جمعيت رشد باعث عاملي چه 13-

 . است يافته افزايش افريقا قاره در ولد و زاد جمعيت و رشد ، بهداشت و واكسيناسيون بهبود با امروزه 

 يدريا مجاورت در كه افريقا بزرگ صحراي شمال مردم؟ كنند مي زندگي افريقا قسمت كدام در پوستان سفيد 14-

 . پوستند سفيد ، افريقا قاره جنوب از كوچكي بخش و كنند ي ميزندگ مديترانه

 زبان هب مراكش و الجزاير ، مصر مانند افريقا بزرگ صحراي شمال كشورهاي ساكنان ؟ چيست؟ افريقا مردم زبان 15-

 ستعمارا و وذنف تحت قبالً كه كشورهايي زبان به يا محلي زبان به افريقايي كشورهاي ساير مردم.  مي كنند صحبت عربي

 ( . انگليسي يا فرانسوي مانند)  اند بوده آنها



 

 

 دين به غلبا افريقا مناطق ساير مردم.  هستند مسلمان افريقا شمال كشورهاي مردم بيشتر ؟ چيست افريقا مردم دين 16-

 . دارند اعتقاد ابتدايي يا مذاهب مسيح

 . دارد وجود معظي هاي جنگل و مس ، الماس ، طال ، نفت معادن قاره اين در ؟ ببريد نام را افريقا قاره مهم معادن 17-

 استعمار كشورهاي ، اافريق قاره پيشرفت عدم علل ترين مهم از ؟ بنويسيد را افريقا قاره نيافتگي توسعه در موثر خارجي عوامل 18-

 . ددار ادامه قاره اين در ها بحران و ها جنگ ايجاد در قدرتمند كشورهاي دخالت نيز امروزه.  است بوده آنها منابع غارت و اروپايي

 ؟ چيست افريقا قاره نيافتگي توسعه در موثر داخلي عوامل 19-

 و بيسوادي -3 ها ريبيما شيوع -2( گرم و هواي آب ، وسيع هاي بيابان ، انبوه هاي جنگل)  محيطي سخت شرايط -1 

 . استبدادي و وابسته هاي حكومت -5 داخلي هاي جنگ -4 مردم كم آگاهي

 و معدني محصوالت ي كننده صادر بيشتر ؟ هستند صالتي و مح چه كننده صادر بيشتر افريقا قاره كشورهاي 20-

 . كنند مي توليد صنعتي كشورهاي هاي كارخانه براي اوليه و مواد هستند كشاورزي

 شاورزيك و معدني محصوالت كننده صادر بيشتر افريقا زيرا ؟ است نكرده رشد چندان افريقا قاره در صنعت چرا 21-

 . كنند مي توليد صنعتي كشورهاي هاي كارخانه براي مواد اوليه و هستند

 . كائوچو – كاكائو – قهوه چيست؟ افريقا قاره استوايي و گرمسيري محصوالت 22-

)  ملي يها پارك ، مديترانه درياي كناره در افريقا شمال سواحل ؟ چيست افريقا قاره گردشگري مهم هاي جاذبه 23-

 . افريقاست قاره در گردشگري مهم هاي جاذبه از نيز قديمي كشورهاي آثار باستاني و( وحش

 (اروپا) .  است...........................  قاره جهان هاي قاره ترين متراكم از يكي -*

 ( پوست سفيد) .  هستند.............................  نژاد از اروپائيان -*

 ((ع)يحمس حضرت) .  هستند...............................................  دين پيرو اروپا مردم بيشتر -*

 (واتيكان - پاپ ).  كنند مي پيروي... .... در او اقامت محل كه.........  خود روحاني و مذهبي رهبر از ها كاتوليك -*

 (بالكان زيرهج شبه) .  كنند مي زندگي........................... ......... در اروپا قاره در مسلمانان بيشتر -*

 ( صنعتي ايه شيوه) .  شود مي انجام.....................................  با دامپروري و دامداري اروپا در -*

 (انماركد- هلند) . دهستن.. .. و.... كشورهاي لبني و گوشتي هاي فرآورده بزرگ صادركنندگان و كنندگان توليد از* 

 – صنعتي) .  دكن مي صادر ديگر كشورهاي به را.......  و........  و كاالها انواع و است جهان..... مهم مناطق از اروپا *

 ( ابزار – آالت ماشين

 ( كمي) .  دارد..........................  جمعيت خود وسعت به نسبت افريقا قاره -*

 (پوست سياه).  هستند..................................  نژاد از افريقا مردم بيشتر -*

 ( طبيعي منابع) .  است ثروتمند..................................  نظر از افريقا قاره -*

  (پنبه) .  دارد وجود.................................  مزارع نيل دره اطراف در -*

 


