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ی موردیمطالعه -20درس   

ی ......................... ایران است.ترکیه همسایه -1 غربی  

افغانستان در ......................... ایران قرار دارد. -2 شرق  

های ....................... قرار در مرکز کشور افغانستان کوه -3 هندوکش
 دارند.

ی ........................ ترکیه دریاچهدر قسمت شرقی کشور  -4 وان
 قرار دارد.

باشد.پایتخت کشور افغانستان ...................... می -5 کابل  

غذای قابُلی پلو از غذاهای کشور افغانستان است. -6 صحیح  

هرات از شهرهای کشور ترکیه است. -7 غلط  

باشد.پایتخت کشور ترکیه شهر آنکارا می -8 صحیح  

کشور افغانستان به دریا راه دارد. -9 غلط  

از  -از جنوب به دریای مدیترانه - از شمال به دریای سیاه
 غرب به دریای اژه و به دریای مرمر

ترکیه به کدام دریاها دسترسی دارد؟ -10  

افغانستان به کدام دریاها دسترسی دارد؟ -11 این کشور به هیچ دریایی راه ندارد.  

از جهات مختلف به چهار دریا دسترسی دارد.ترکیه، زیرا  موقعیّت  به نظر شما کدام کشور )ترکیه، افغانستان( -12 
 مکانی بهتری دارد؟چرا؟

ای سرد و کوهستانی دارد وتر نواحی، آب و هدر ترکیه بیش
-و در سواحل مالیم و مرطوب است. امّا افغانستان زمستان

دارد. ای()قارّه های گرمهای سرد و تابستان  

آب و هوای ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید. -13  

ها و مشکالت زیادی که مردم افغانستان به دلیل جنگ
ها آرامش و امنیت و اند و به دلیل همین جنگتحمّل کرده

 امکانات الزم برای رونق گردشگری وجود ندارد.

چرا با آن که در افغانستان بناهای تاریخی دیدنی  -14
 وجود دارد، در این کشور گردشگری رونق ندارد؟

بنای سلطان احمد -2بنای ایاصوفیه  -1 بناهای تاریخی کشور ترکیه را نام ببرید. -15   

هیرمند -2هریرود  -1 نام دو رود کشور افغانستان را بنویسید. -16   

رود قزل ایرماق -3رود فرات  -2رود دجله  -1 را بنویسید.نام سه رود کشور ترکیه   -17   

 -گرجستان در شمال شرقی -بلغارستان در شمال غربی
عراق و سوریه در جنوب -ارمنستان و ایران در شرق  

ی ترکیه را نام ببرید.کشورهای همسایه -18  

رود دجله وارد کشور عراق و رود فرات وارد کشور سوریه 
شود.می  

 رودهای دجله و فرات در کشور ترکیه به ترتیب وارد -19
شوند؟کدام کشورها می  

ی جممناره -2بنای مسجد آبی در مزار شریف  -1 دو بنای تاریخی کشور افغانستان را نام ببرید. -20   



 

 

سواحل آفتابی و بناهای  - به دلیل وجود منابع طبیعی زیبا
 تاریخی

به چه دلیل گردشگران زیادی همه ساله به کشور  -21
؟کنندترکیه سفر می  

ی ابریشمگرفتن در مسیر جادّه به دلیل قرار های گوناگون بوده چرا افغانستان محلّ پیوند فرهنگ -22 
 است؟

( آدانا2( آپادانا                                1  
( استانبول4( ازمیر                                 3  

 23- کدام یک از شهرهای کشور ترکیه نیست؟

( گرجستان2               ( بلغارستان            1  
( ارمنستان4( ترکمنستان                         3  

 24- کدام مورد جزو همسایگان کشور ترکیه نیست؟

( دریای مدیترانه2( دریای سیاه                        1  
( دریای خزر4( دریای اژه                          3  

ر ترکیه قرار دارد؟کدام دریا در مرز جنوبی کشو -25  

دریای مدیترانه -( ترکیه1  
دریای سیاه -( جمهوری آذربایجان2  
دریای اژه -( ترکمنستان3  
دریای سیاه -( ترکیه4  

رود قزل ایرماق در کدام کشور قرار دارد و به کدام  -26
ریزد؟دریا می  

( ازمیر2( مزار شریف                       1  
( هرات4                 ( کابل                3  

 27- کدام مورد از شهرهای افغانستان نمیباشد؟

 

(              4ی )گزینه -26           (         2ی )گزینه -25        (         3ی )گزینه -24               (     1ی )گزینه -23
(2ی )گزینه -27  
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