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 همسایگان ما – 19درس 

 عراق .......... دارد. ترین مرز را با کشورایران طوالنی -1

 ارمنستان ترین مرز ایران با کشور ............... است.کوتاه -2

ز مرز ایران و ترکیه را تشکیل ات ............... بخشی اارتفاع -3
 دهد.می

 آرارات

خارج بشود به .......... یا ..........  برای این که یک فرد از کشور -4
 نیاز دارد.

 پاسپورت –گذرنامه 

 ویزا نام دیگر روادید ............. است. -5

 پیامبر اکرم )ص( ی منوّره، مرقد مطّهر ......... است.مدینه -6

 مسیحی مردم کشور ارمنستان ............. هستند. -7

همسایه مانند .............  کشور بان فارسی عالوه بر ایران درز -8
 رایج است.

 افغانستان

های به جا مانده از دوران ایران ترین جشنیکی از کهن -9
 باستان ........... است.

 نوروز

های شمال افغانستان و در هنگام نوروز، در کابل و مرز -10
 تان چیدن ............. رواج دارد.های پاکسبرخی شهر

 میوهی هفت سفره

... در کشور ما مراسم و اعیاد دینی مانند ............... و .......... -11
ی ما که مسلمان هستند، باشکوه برگزاد و کشورهای همسایه

 شود.می
 عید قربان –عید فطر 

 عالم افروز نامند.را ........... می در پاکستان نوروز -12

 غلط خطّ مرزی تنها روی زمین است. -13

 صحیح رود اترک مرز ایران و ترکمنستان است. -14

های مختلف و منستان اجرای مراسم ورزشی و بازیدر ترک -15
 ی در هنگام نوروز رایج است.گردطبیعت

 صحیح

و حضرت ابوالفضل )ع( در کربال حرم مطهّر امام حسین )ع(  -16
 باشد.می

 صحیح

 غلط ایران، اسالم است.ی های همسایهی کشوردین مردم همه -17

-برخی از مردم شمال کشور ترکیه نیز نوروز را جشن می -18

 گیرند.
 صحیح

 مرز چیست؟ -19
که کشوری را از کشور دیگر جدا مرز خّط مشخصی است 

 کند.می

 شود؟ها چگونه تعیین میمرز کشور -20
رسند و میان به توافق میکشورها بر سر خطوط مرزی  داابت

ها، با دقّت کشکنند. سپس نقشهمی خطوطی را معیّنخود 
آن خطوط مرزی کنند که طبق ها ترسیم میهایی از مرزنقشه



 

 

کنند، عالمت هایی که در زمین فرو میرا با میله یا تیرک
 کنند.گذاری می

 کنند؟ها محافظت میچگونه از مرز -21
شوند. های مرزی مستقر میدر بعضی از مناطق مرزی، پاسگاه

ها بانی و حفاظت از مرزها، افرادی مشغول دیدهاسگاهدر این پ
 غیرقانونی از مرز صورت نگیرد. هستند تا عبور

قرار  توانند به عنوان مرز در کشورهای طبیعی میچه پدیده -22
 گیرند؟

 دریاچه –بیابان  –رودخانه 

 فقط روی زمین است؟ توضیح دهید. آیا خّط مرزی -23
. یعنی باشدمرز زمینی هم جزء مرز میخیر، بلکه فضای باالی 

 دیوار فرضی وجود دارد. در باالی مرزهای زمینی، یک

یک کشور رز هوایی یا آسمان خلبانان در هنگام عبور از م -24
 چه کاری باید انجام دهند؟

ها اجازه باید به آن کشور اطالع بدهند و برای ورود از آن
 بگیرند.

ام ببرید و بنویسید ایران را از کدام دهای مرزی ایران را نرو -25
 کنند؟کشورها جدا می

 کند.از ترکمنستان جدا میآ(رود اترک: که ایران را 
نستان و جمهوری آذربایجان از ارم ا: که ایران رب(رود ارس

 کند.جدا می
 کند.رود: که ایران را از عراق جدا میپ(اروند

 عمان، امارات، قطر، عربستان و کویت ما همسایه هستند؟ کدام کشورها از طریق دریا با کشور -26

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -27
 آ(گذرنامه
 ب(روادید

آ(برای این که یک فرد از کشورخارج شود، به گذرنامه یا 
ی خارجی فرد است از دارد. گذرنامه مانند شناسنامهپاسپورت نی

 مشخصات فرد ذکر شده است.و در آن 
آن کشور ی به کشور دیگر باید از سفارتخانه ب(برای مسافرت

 گویند.یا ویزا می« روادید»اجازه گرفت. به این اجازه 

 وابط فرهنگیر -2روابط بازرگانی      -1 ه را نام ببرید.انواع روابط ایران با کشورهای همسای -28

 ه؟رهای همسایه یعنی چروابط بازرگانی ایران با کشو -29
ها کنیم و از آناین کشورها کاالهایی را صادر می یعنی ما به

 خریم.کاالهایی را می

های همسایه شامل چه روابط فرهنگی ایران با کشور -30
 مواردی است؟

سفرهایی برای بازدید آثار تاریخی و  -2سفرهای زیارتی    -1
 مناطق تفریحی

چه اماکن مقدّسی و به کدام کشورهای ایرانیان برای زیارت  -31
 کنند؟همسایه سفر می

مطهّر پیامبر اکرم )ص( به  کعبه و مرقدی زیارت خانه-1
امام  زیارت حضرت علی بن ابیطالب )ع(،-2ربستان  کشور ع
 راقع( و حضرت ابوالفضل )ع( به کشور عحسین )

ی ما برای زیارت کدام مردم مسلمان کشورهای همسایه -32
 کنند؟کن مقدّس به ایران سفر میاما

 زیارت مرقد امام هشتم امام رضا )ع( در مشهد-1
 حضرت معصومه )س( در قم-2 

 های همسایه در چه مواردی است؟شباهت بین ما و کشور -33
ی ایران به جز ی کشورهای همسایهدین: مردم همه-1

 ارمنستان، مسلمانان هستند.



 

 

ایه و چگونه جشن گرفته نوروز در کدام کشورهای همس -34
 شود؟می

 شود.وروز آغاز میمی با ندر افغانستان سال رس-
های رزهای شمال افغانستان و برخی شهردر شهر کابل و م-

 ی هفت میوه رواج دارد.چیدن سفره پاکستان
-های نوروزی آجیل میدر جمهوری آذربایجان، روی سفره-

 گذارند.
های مختلف و و بازی منستان اجرای مراسم ورزشیدر ترک-

 گردی در هنگام نوروز رایج است.طبیعت
-م شمال کشور ترکیه نیز نوروز را جشن میبرخی از مرد-

 گیرند.

 ی تعیین مرز دو کشور چیست؟اوّلین مرحله -35
 گذاری مرزها(عالمت2عیین خطوط مرزی     (ت1
 (فرو کردن تیرک یا میله4        (ترسیم نقشه         3

های ایران، به ترتیب با کدام ترین مرزترین و کوتاهطوالنی -36
 ها است؟کشور

 ارمنستان –(ترکیه 2عراق            –(ارمنستان 1
 پاکستان –(عراق 4ارمنستان            –(عراق 3

 کدام کشور، از طریق دریا با ایران همسایه نیست؟ -37
 (ترکیه2(امارات          1
 (قطر4          (عمان   3

 گویند؟ی دیدار از یک کشور چه میبه اجازه -38
 (پاسپورت2(گذرنامه                 1
 (سفرنامه4         (روادید          3

 عراق نیست؟ حرم کدام امام معصوم در کشور -39
 (امام علی )ع(2            (امام حسین )ع(         1
 ن )ع((امام حس4وسی کاظم )ع(           م (امام3

، )پاکستان، عربستان، ی ایرانپایتخت کشورهای همسایه -40
 ند؟اعراق( به ترتیب کدام

 بغداد –ریاض  –آباد  (اسالم1
 آباد  اسالم –ریاض –( بغداد  2
 ریاض   –بغداد  –آباد  (اسالم3
 آباد سالما –بغداد  –(ریاض 4

های کشوری هفت میوه در نوروز در کدام چیدن سفره -41
 همسایه رواج دارد؟

 (افغانستان و ترکیه1
 ( افغانستان و پاکستان2
 ( ترکیه و پاکستان3 
 و افغانستان (ترکمنستان4

 ی ایران، مسلمان نیستند؟مردم کدام همسایه -42
 انپاکست(2               ترکیه   (1
 (ارمنستان4         (عمان         3

 (روادید4     (شناسنامه 3     (پاسپورت2(ویزا     1 چیست؟نامه نام دیگر گذر -43

، بخشی از مرز ایران با کدام کشور را ارتفاعات آرارات -44
 دهد؟یشکیل مت

 (ترکیه 2       (پاکستان   1
 (آذربایجان4           (عراق   3

 می نامند؟« عالم افروز»، نوروز را در کدام کشور -45
 (پاکستان2 (افغانستان        1
 (آذربایجان4        (عراق      3



 

 

ی دیگر کاالهایی را صادر اهدر کدام رابطه، ما به کشور -46
 خریم؟ها کاالهایی را میکنیم و از آنمی

 (سیاسی2            (بازرگانی         1
 (اقتصادی4                   (فرهنگی   3

 کدام است؟« روادید»نام دیگر  -47
 (گذرنامه2(پاسپورت     1
 (گواهی نامه4         (ویزا    3

همسایه رایج  رسی عالوه بر ایران، در کدام کشورزبان فا -48
 است؟

 (ترکیه2(عراق         1
 (جمهوری آذربایجان4(افغانستان      3

گام نوروز در ک از موارد، از مراسم رایج در هنکدام ی -49
 ترکمنستان است؟

 ی هفت میوهسفره(چیدن 1
 یگرد(اجرای مراسم ورزشی و طبیعت2
 ی نوروزی(گذاشتن آجیل در سفره3
 ی هفت سین(چیدن سفره4

ی ایران پیرو دین اسالم کدام یک از کشورهای همسایه -50
 نیستند؟

 (ترکیه2(ارمنستان          1
 (آذربایجان4(پاکستان           3
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