
 

 

 ( آسيا غربي جنوب ي منطقه هاي ويژگي)  19 درس

 هاي وهك تا تركيه در داردانل و بسفر ي تنگه از ؟ است قاره اين از اي محدوده چه شامل آسيا غربي جنوب ي منطقه 1

 . گيرد مي بر در را المندب باب و عدن  خليج تا آنجا از و مشرق در پامير

 . آفريقا و اروپا ؟ است متصل ها هقار كدام به آسيا غربي جنوب ي منطقه 2-

 كدامند؟ دارد قرار آسيا غربي جنوب ي منطقه در كه مهمي اقيانوس و درياها 3-

 . هند اقيانوس و فارس خليج و خزر درياي ، سياه درياي ، عمان درياي ، سرخ درياي ، مديترانه درياي 

 . راناي و عربستان كدامند؟ آسيا غربي جنوب منطقه وسيع كشور دو 4-

 كدامند؟ آسيا غربي جنوب ي منطقه مرتفع هاي سرزمين 5-

 . دهد يم تشكيل را منطقه اين مرتفع هاي سرزمين پيوندند، مي قفقاز و تركيه ارتفاعات به كه ايران بلند هاي كوه 

 به ودهار كدام آبرفت از ها جلگه اين و كدامند آسيا غربي جنوب منطقه در پهناور اي جلگه و پست هاي سرزمين 6-

 ؟ اند آمده وجود

 در سند لگهج -2 است آمده وجود به فرات و دجله رودهاي آبرفت از كه ايران غرب در النهرين بين ي جلگه 1-

 . است آمده وجود به سند رود آبرفت از كه ايران شرق

 . لوت تدش و كوير دشت ، عربستان بزرگ بيابان كدامند؟ آسيا غربي جنوب منطقه خشك و پست نواحي 7-

 است؟ آمده وجود به گوناگون هواهاي و آب آسيا غربي جنوب منطقه در عواملي چه به توجه با 8-

 . ها ناهمواري تنوع و زياد وسعت به توجه با 

 ؟ دارند هوايي و آب نوع چه آسيا غربي جنوب منطقه كوهستاني و مرتفع نواحي 9-

 نآمد پديد موجب فراوان باران و برف بارش.  دارد معتدل يهوا و آب تابستان در و سرد هواي و آب زمستان در 

 . است شده ها كوه ي دامنه در فراوان گياهي پوشش

 ؟ دارد هوايي و آب نوع چه آسيا غربي جنوب منطقه از وسيعي هاي بخش 10-

 . خشك نيمه يا خشك و گرم هواي و آب 

 . شيرين آب كمبود ؟ است شده آسيا غربي نوبج منطقه كشورهاي بين نزاع و اختالف باعث اي مسئله چه 11-

 اييهو و آب نوع چه داراي اند گرفته قرار آسيا غربي جنوب ي منطقه درياهاي سواحل در كه هايي سرزمين 12-

 رمگ هواي و آب ، سرخ درياي و هند اقيانوس و عمان درياي ، فارس خليج گرم سواحل در واقع هاي سرزمين هستند؟

 . است آورده وجود به شرجي حالت و بوده زياد دريا به نزديكي دليل به هوا بترطو ما.  ا دارند

 چيست؟ هوا و آب اين ويژگي است؟ هوايي و آب نوع چه داراي مديترانه درياي اطراف هاي سرزمين 13-

 و رمگ ها تابستان و پرباران و معتدل ها زمستان اي مديترانه هواي و درآب.  است اي مديترانه هواي و آب داراي 

 . است خشك

 كنيد؟ پيدا غربي جنوب آسياي در اي منطقه يا شهر ، زير هواي و آب انواع از هريك براي 14-



 

 

 (فارس خليج و مانع درياي سواحل) شرجي و گرم هواي و آب -2(  الخالي ربع.  بيابان)  خشك و گرم هواي و آب 1-

 (زاگرس و رزالب كوهستاني نواحي) كوهستاني سرد هواي و آب -4(  فلسطين و لبنان كشور)  اي مديترانه هواي و آب 3-

 د؟بزني مثال كشور يك گروه هر از و كدامند غربي جنوب آسياي منطقه در زباني هاي گروه ترين تكلم پر 15-

 پاكستان:  اردو تركيه:  تركي ايران:  فارسي عربستان:  عربي زبان

 . يهترك -پاكستان – ايران ببريد؟ نام را آسيا غربي جنوب قهمنط كشورهاي ترين جمعيت پر از مورد سه 16-

 . اسالم – مسيحيت – يهود ؟ اند كرده ظهور آسيا غربي جنوب منطقه در الهي اديان كدام 17-

 است؟ چگونه آسيا غربي جنوب منطقه كشورهاي اقتصادي هاي فعاليت 18-

 وابسته فتن صادرات به اقتصادي نظر از بيشترآنها متأسفانه اام ، هستند گاز و نفت ذخاير داراي منطقه كشورهاي اغلب 

 . كنند مي وارد پيشرفته كشورهاي از ديگر مصرفي كاالهاي انواع و دارو ، غذايي مواد ، آالت ماشين و بوده

 و حج مراسم طريق از را زيادي درآمد ساله همه ، نفت صادرات بر عالوه ؟ چيست عربستان كشور درآمد منبع 19-

 . كند مي خود نصيب كشور اين به زائر ها ميليون سفر

 خود صاداقت بازرگاني و تجارت يا گردشگري رونق طريق از اند توانسته آسيا غربي جنوب منطقه كشورهاي كدام 20-

 . عربي متحده امارت و تركيه كنند؟ متحول را

  يد؟بزن مثال كنند؟ پيشرفت اقتصادي رنظ از اند نتوانسته آسيا غربي جنوب منطقه كشورهاي از برخي چرا 21-

 . افغانستان و عراق مانند.  امنيت نبودن و آمريكا توسط نظامي اشغال ، جنگ دليل به

 كند؟ مي تر نزديك هم به را غربي جنوب آسياي ي منطقه مردم عوامل كدام 22-

 . آسيا غربي جنوب درياهاي و عربي زبان ، اسالم دين 

  شوند؟ مي رو روبه مشكالتي چه با ، است نفت به وابسته آنها داقتصا كه كشورهايي 23-

 . نفت فروش و صارات به اقتصاد وابستگي – اقتصادي ركود – تورم افزايش و ، اقتصادي ثُبات عدم ، بيكاري

 (الخالي عرب) . دارد كيلومتروسعت 640000 حدود عربستان جزيره شبه در...................  ، عربستان بزرگ بيابان *

 (خشك و گرم).. دارد........................  هواي و آب آسيا غربي جنوب منطقه وسيع هاي بيابان -*

 ( شيرين آب) .  است............................  كمبود آسيا غربي جنوب منطقه مهم مسائل از يكي -*

 ( آسيا غربي نوبج).  است......................... .............. منطقه جهان تمدني هاي كانون نخستين از يكي -*

 (يديتوح اديان) .  است بوده..................................  ظهور كانون آسيا غربي جنوب منطقه -*

 90.  هستند مسلمان آسيا غربي جنوب منطقه مردم درصد....................  از بيش -*

 (اسالمي) .  شود مي محسوب........................  تمدن قلب آسيا غربي جنوب ي منطقه -*

 ( گاز – نفت) . هستند....................  و..................  ذخاير داراي آسيا غربي جنوب ي منطقه كشورهاي اغلب *

 


