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 درس یازدهم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 چند کشور در همسایگی ایران هستند؟ -1
1- 5 
2- 7 
3- 8 
4- 9 

 کدام کشور همسایه در شمال شرقی ایران قرار دارد؟ -2
 ترکمنستان -1
 جمهوری آذربایجان -2
 عراق -3
 ارمنستان -4

 کدام کشور از همسایگان شرقی ایران است؟ -3
 ترکیه  -1
 عراق -2
 پاکستان -3
 ترکمنستان -4

 کدام یک از همسایگان ایران به دریای عمان راه دارد؟ -4

 افغانستان -1
 پاکستان -2
 عراق -3
 جمهوری آذربایجان -4

 کدام همسایه ی ایران به دریا راه ندارد؟ -5



 

 

 پاکستان -1
 ترکمنستان -2
 عراق -3
 جمهوری آذربایجان -4

 کم وسعت ترین کشور همسایه ی ایران کدام است؟ -6

 ترکمنستان -1
 ارمنستان -2
 پاکستان -3
 افغانستان -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. -7

 ایران از همه ی کشورهای همسایه اش ................................ است. -1
 ایران قرار دارد.کشور ترکیه در ........................  -2
 رشته کوه اصلی جمهوری آذربایجان .................... نام دارد. -3
 رود ............................ کشور ایران را از ارمنستان جدا می کند. -4
 شهر ....................... در جمهوری آذربایجان و ایران همنام هستند. -5
 ........... و ......................... قرار گرفته است.عربستان سعودی در کنار دریای ......... -6

 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 درصد مردم کشور ارمنستان مسلمان هستند. 98 -1
 رود ارس به دریای خزر می ریزد. -2
 کشور ترکمنستان به دریای عمان راه دارد. -3

 به سؤاالت زیر با دقّت و کامل پاسخ دهید.

 شمالی ایران را نام ببرید.همسایگان  -1



 

 

 کدام کشورها در غرب ایران قرار دارند؟ -2
 چرا کشور ارمنستان به این نام، نامیده شده است؟ -3
 کدام یک از کشورهای همسایه ی ایران به دریای خزر راه دارند؟ -4
 ایران از طریق کدام دریا و به کدام اقیانوس راه دارد؟ -5
 کدام کشورها در شرق ایران قرار دارند؟ -6
 کدام کشورهای عربی در کنار خلیج فارس واقع شده اند؟ -7
 ترکیه از شمال و جنوب به کدام دریاها راه دارد؟ -8
 چرا ماهیگیری در جمهوری آذربایجان رونق دارد؟ -9

 چرا کشاورزی در جمهوری آذربایجان بسیار پررونق است؟ -10
 می کند؟چرا ارمنستان بیشتر موادّ اولّیه ی کارخانه های خود را از خارج وارد  -11
 قسمت های خواسته شده را روی نقشه نام گذاری کنید. -12
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