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 (همسایگان ما : ) نوزدهمدرس  

 مرز را تعریف کنید؟-1

 مرز یک خط مشخص است که کشوری را از کشور دیگر جدا می کند.

 شور چگونه تعیین می شود؟کمرزبین دو -2

عیین میی مرزی به توافق می رسند و مابین خود خطوطی را مبرای تعیین مرز ابتدا کشورهابر سرخطوط 

 کنند.

روی  سپس نقشه کش ها بادقت نقشه هایی از مرز ها ترسیم می کنند در مرحله بعید برطقیق  ن نقشیه

ی اسیت زمین در محل،خطوط مرزی عالمت گذاری می کنند این عالمت ها معموال میله ها یا تیرک های

 که در زمین فرو می کنند.

 اسگاه های مرزی چه وظیفه ای به عهده دارند؟پ-3

ت ز میرز ویورادر این پاسگاه ها افرادی مشغول دیده بانی و حفاظت از مرزها هستند تا عقور غیرقیانونی 

 نگیرد مرزبانان پرتالش از این راه به کشور خدمت می کنند.

 نها روی زمین نیست یعنی چه؟تخط مرزی -4

رزهیای مست بلکه فضای باالی مرز زمینی هم جزء  ن است یعنی در باالی خط مرزی تنها روی زمین نی

 زمینی یک دیوار فرضی وجود دارد.

 لبانان در هنگام عبور از مرز هوایی یک کشور جه باید بکنند؟خ-5

ز ارای ورود بیخلقانان در هنگام عقور از مرزهوایی یا  سمان یک کشور باید به  ن کشور اطیال  بدهنید و 

 اجازه بگیرند. نها 

 <یران با کدام کشور طوالنی ترین مرز را داردا-6

 کیلومتر است. 1458با عراق که 

 رین مرز ایران با کدام کشور ست؟کوتاهت-7

 کیلومتر است 35با ارمنستان که 
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 گونه پدیده های طبیعی مرز بین کشورها را به وجود می آورند؟چ-8

ده و کشور قیرار دارد و از همیان پدییدریاچه بین د–بیابان -کوه–گاهی یک پدیده طقیعی مانند رودخانه 

 ا تشکیلرمی کنند مثال ارتفاعات  رارات بخشی از مرز ایران و ترکیه  ها برای تعیین مرز استفاده

 می دهد.  

 کدام کشور جدا می کند؟ودهای مرزی ایران را نام ببرید وبگویید هر رود ایران را از ر-9

 ود اترک که بخشی از مرز ایرن و ترکمنستان استر-1

 ود ارس که بخشی از مرز ایران با کشورهای  ذربایجان و ارمنستان است.ر-2

 ود اروند که بخشی از مرز ایران و عراق استر-3

 دام کشورها از طریق دریا با ما همسایه هستند؟ نم ببرید؟ک-10

 عمان-امارات–قطر -عربستان–کویت 

 گذرنامه چیست؟-11

رانی ک فرد اییقتی وبرای اینکه یک فرد از کشور خارج بشود به گذرنامه یا پاسپورت نیاز دارد برای مثال 

رد خارجی ف نامهمی خواهد به کشور دیگر برود باید از دولت ایران گذرنامه بگیرد گذرنامه مانند شناس

 و ایرانی بودن او ذکر شده است.است و در  ن مشخصات فرد 

 روادید چیست؟ -12

ی ا ویزا میدید برای مسافرت به کشور دیگر باید از سفارتخانه  ن کشور اجازه گرفت به این اجازه روا

 فرکند.سنجا گویند وقتی یک کشور به یک فرد ویزا می دهد به او اجازه یا پذیرش داده است تا به  

 ابطی دارد؟همسایه چگونه روکشورما با کشورهای -13

ا بهمچنین  ت ماما با کشورهای همسایه خود روابط مختلفی داریم بخشی از روابط ما روابط بازرگانی اس

 کشورهای همسایه روابط فرهنگی داریم.

 وابط فرهنگی ما با کشورهای همسایه در چه مواردی است؟ر-14

  ثارتاریخیسفرهای زیارتی و همچنین سفرهایی برای دیدن 
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کشورهای همسایه شباهت هایی وجود دارد برخی از این شباهت ها  وبین کشور ما -15

 عبارتند از :

 دین:مردم همه کشورهای همسایه ایران به جرز ارمنستان مسلمان هستند.

بیات ادبان و زبه  زبان:در کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان زبان فارسی رایج است و مردم این کشور

 فارسی عالقه مندند.

 جشن ها و اعیاد مانند جشن نوروز و جشن عید فطر و عید قربان

 وروز را عالوه بر ایران در کدام کشورها جشن می گیرند؟ن-16

 ترکیه-  ذربایجان -منستانترک-اکستانپ-افغانستان

 ن نوروز را چه می نامند؟در پاکستا-17

 عالم افروز

 نی است در کشورهای همسایه ما نیز وجود دارد؟که یک جشن ایرا فکر کنید چرا نوروز-18

مسایه هیگر دیکی از دالیلش این است که در گذشته بسیار پهناور بوده و تمام یا بخشی از کشورهای 

 جز قلمرو ایران بوده است.

 

 


