
ببرید.آفریقا از نظر ناهمواری چگونه است؟ و مهمترین ارتفاعات آن را نام  -8

شمال افریقا در مهم خوردگی چین تنها .شود می دیده قاره، این در بلند کمتر های کوه و است ارتفاع کم و وسیع فالتی افریقا،

.دارند قرار )متر 5900 ( کلیمانجارو و )متر 5200 ( کنیا مرتفع افریقا، قله های شرق در .است اطلس رشته کوه قاره، این غربی

دریاچه های فراوان در شرق آفریقا چیست؟علت وجود  -9

وجود به زمین پوسته بزرگ در های شکستگی یا زمین فرونشستن اثر در اغلب که وجود دارد منطقه این در زیادی دریاچه های

.بیاید پدید رود، مسیر در آبشارهایی که موجب می شود شکستگی ها این .است آمده

گرفتن کشتی ها و ساختن بندر چندان مناسب نیست؟چرا قاره ی آفریقا برای پهلو -10

.است )خلیج( بریدگی بدون و صاف افریقا های کناره است، سواحل در زیادی های بریدگی دارای که اروپا ٔقاره برخالف

چرا قاره آفریقا آب وهوایی گرم و بی زمستان دارد؟-11

و استوایی مناطق در سال طول در خورشید و می کند عبور آن وسط از استوا مدار که است ای گونه افریقا به موقعیت زیرا

.می تابد عمود تقریباً الجدی رأس و س السرطان مداررأ تا آن اطراف

آفریقا از نظر بارش به چند بخش تقسیم می شود؟ -12

و گرم هوای آب و )زامبز رود تا جنوب از و چاد تا دریاچه شمال از( استوا خط اطراف نواحی :)سبز افریقای( مرطوب افریقای

.بارد می فراوان منطقه باران این در .دارد مرطوب

کم  و کاسته شده رطوبت و باران میزان از برویم، پیش افریقا جنوب و شمال سمت به استوایی منطقه از چه هر :خشک افریقای

بیابان کاالهاری آن جنوب در و بزرگ صحرای افریقا، شمال در که طوری به شود، می تبدیل خشک و گرم هوای و آب به کم

.شود می دیده

 .طوالنی ترین رود جهان ومهمترین رودهای آفریقا را نام ببرید-13

است جهان رود طوالنی ترین نیل، رود .هستند افریقا پرآب و مهم از رودهای زامبز و اُورانژ نیجر، کنگو، نیل، رودهای

 .)کیلومتر6695 (

به دلیل وجود شکست و گسل در مسیر رودها رودهای آفریقا برای کشتیرانی مناسب نیستند؟چرا برخی از -14

22درس 

 چرا قاره اروپا با وجود وسعت کم یکی از متراکم ترین قاره های جهان از نظر جمعیت است؟-1

 پهناور های جلگه و رودهای پرآب و کافی باران ریزش و معتدل هوای و آب چون طبیعی مساعد شرایط -الف

 فناوری و علم در پیشرفت -ب

 رشد جمعیت در اروپا چگونه است؟-2

همین دلیل به .است شده کم قاره، این در ولد و زاد و یافته کاهش اروپا در جمعیت رشد انبوه، و زیاد جمعیت رغم علی

 .رود می پیری به رو اروپا جمعیت و یافته افزایش سالمندان، جمعیت



 سفیدپوست چه نژادی هستند؟ مردم اروپا از-3

دین .هستند )ع( مسیح حضرت دین پیرو اروپا مردم بیشتر دین مردم اروپا چیست؟ و این دین به چند مذهب تقسیم می شود؟-4

پاپ خود، روحانی و مذهبی رهبر از کاتولیک ها .شود می ارتودوکس تقسیم و پروتستان کاتولیک، بزرگ مذهب سه به مسیح

 .کنند می پیروی است، واتیکان در او اقامت محل که

 بیشتر مسلمانان در کدام بخش اروپا زندگی می کنند؟-5

 .کنند می زندگی بالکان  جزیره شبه در آنها بیشتر اما ه اند، پراکند اروپا قاره در نیز مسلمانان

 ، بهداشت و طول عمر چه وضعیتی دارد؟  سطح سواد  اروپا از نظر اقتصادی ،-6

 .باالست این قاره، در عمر طول میزان همچنین و بهداشت و سواد سطح و درآمد میزان .است پیشرفته اقتصادی نظر از اروپا قاره

 کشاورزی و دامداری در اروپا چگونه انجام می شود؟ -7

 .می گیرد صورت علمی های شیوه و مدرن آالت ماشین از استفاده با و است رایج اروپا جای همه در تقریباً کشاورزی،

 لبنی و گوشتی محصوالت تولید میزان و شود می انجام صنعتی های شیوه با دامپروری و دامداری اروپا در همچنین

 .است زیاد

 مهمترین محصوالت جنوب اروپا چیست؟ چرا؟-8

 .آید عمل به انگور و مرکبات زیتون، چون ه ای ویژ محصوالت که شده موجب ای مدیترانه هوای و آب اروپا، جنوب در

 مهمترین تولید کنندگان و صادرکنندگان فراورده های گوشتی ولبنی اروپا چه کشورهایی هستند؟-9

 دانمارک و هلند

 ایتالیا و انگلستان فرانسه، آلمان، کشورهای مهم صنعتی اروپا را نام ببرید؟-10

را این قاره عظیم صنایع نیازهای توانند نمی اروپا قاره معادن و زیرزمینی منابعچرا اروپا واد کننده مواد اولیه می باشد؟  -11

مواد واردکننده و دارند نیاز دیگر کشورهای مواد اولیه و منابع به اروپا قاره صنعتی کشورهای جهت همین به .سازند برآورده

به استعمار ها سرزمین سایر معادن و منابع از استفاده برای دراز سالیان اروپایی، البته کشورهای .هستند )نفت مانند( اولیه

 .اند زده دست دیگر کشورهای

 چه عواملی سبب جذب گردشگران به اروپا می شود؟-12

 آلپ های کوه در زمستانی های ورزش آفتابی، و طوالنی سواحل مانند طبیعی گردشگری های جاذبه داشتن دلیل به اروپا

 جذب خود به دنیا سراسر از را زیادی گردشگران …و کلیساها ها، موزه تاریخی، بناهای چون تاریخی و فرهنگی های جاذبه و

 .می کند

 ایتالیا و اسپانیا فرانسه، مهمترین کشورهای اروپایی از نظر جذب گردشگر کدامند؟ -13

استوایی، انبوه های جنگل و افریقا بزرگ بیابان از وسیعی های بخش چرا جمعیت آفریقا نسبت به وسعت آن کم است؟-14

پی های قحطی و ها خشکسالی مختلف، های بیماری شیوع و بهداشت رعایت عدم دراز، سالیان طول در .است جمعیت از خالی

جمعیت رشد بهداشت، و واکسیناسیون بهبود با امروزه .است کرده جلوگیری قاره این در جمعیت افزایش ها، از جنگ و پی در

 .است یافته افزایش افریقا قاره در ولد و زاد و



مردم آفریقا از چه نژادی هستند؟-15

کنند می زندگی مدیترانه دریای مجاورت در که بزرگ افریقا صحرای شمال مردم .هستند هپوست سیا نژاد از افریقا مردم بیشتر

.سفیدپوستند قاره افریقا، جنوب از کوچکی بخش و

مردم آفریقا به چه زبانی صحبت می کنند؟-16

سایر مردم .می کنند صحبت عربی زبان مراکش به و الجزایر مصر، مانند افریقا بزرگ صحرای شمال کشورهای ساکنان

 )انگلیسی یا فرانسوی مانند( ه اند بود آنها استعمار و نفوذ تحت قبالً که زبان کشورهایی به یا محلی زبان به افریقایی کشورهای

.کنند می صحبت

دینی دارند؟مردم آفریقا چه -17

.ببرید نام را مسلمان کشورهای از تعدادی و کنید توجه بعد ٔصفحه نقشه به .هستند مسلمان افریقا شمال کشورهای مردم بیشتر

.دارند اعتقاد ابتدایی مذاهب یا مسیح دین به اغلب افریقا مناطق سایر مردم

آفریقا از نظر منابع طبیعی چه وضعیتی دارد؟ -18

وجود عظیم های جنگل و مس الماس، طال، نفت، معادن قاره این در .است ثروتمند طبیعی، منابع نظر از افریقا قاره

.دارد

عوامل عدم پیشرفت وتوسعه آفریقا چیست؟-19

دخالت نیز امروزه .بوده است  آنها منابع غارت و اروپایی کشورهای علت استعمار ترین مهم :خارجی عوامل  -１

.دارد ادامه قاره این در ها بحران و ها جنگ ایجاد در قدرتمند کشورهای

ها،  بیماری شیوع ،)گرم هوای و آب وسیع، های بیابان انبوه، های جنگل( محیطی سخت شرایط :داخلی عوامل -２

استبدادی و وابسته های حکومت و داخلی های جنگ مردم، کم آگاهی و بیسوادی

 چرا صنعت در آفریقا چندان رشد نکرده است؟-20

صنعتی های کشورهای کارخانه برای اولیه مواد و هستند کشاورزی و معدنی محصوالت ٔصادرکننده بیشتر افریقا، قارّه کشورهای

 .است نکرده رشد چندان قارّه این در صنعت لذا .می کنند تولید

 محصوالت کشاورزی آفریقا چیست؟-21

پنبه نیل مزارع دره اطراف در .می شود تولید کائوچو و کاکائو قهوه، چون استوایی و گرمسیری کشاورزی محصوالت بیشتر

 .دارد وجود

 جاذبه های گردشگری آفریقا چیست؟-22

 قدیمی کشورهای باستانی آثار و )وحش( های ملی پارک مدیترانه، دریای کنار در افریقا شمال سواحل


