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 ترکيه به کدام کشورها و درياها دسترسي دارد؟ .1

ارمنستان، گرجستان و بلغارستان  ران،یعراق، ا ه،یسور یبا کشور ها نیدارد و همچن یمرمره و اژه دسترس یایو در ترانهیمد یایو در اهیس یایبه در هیترک

 است هیهمسا

 افغانستان به کدام کشورها و درياها دسترسي دارد؟ .2

 .است هیو پاکستان همسا نیچ کستان،یترکمنستان، ازبکستان، تاج ران،یا یراه ندارد و با کشور ها ایبه در افغانستان

 دارد؟ چرا؟ یو افغانستان موقعيت مکاني بهتر هيبه نظر شما کدام کشور ترک .3

 .دارد یدسترس ایبه چهار در رایز هیترک

 آب و هوا ترکيه و افغانستان را با هم مقايسه کنيد؟ .4

و مرطوب بر خوردار است  میمال یدر قسمت سواحل از آب هوا هیقرار دارد. ترک یفالت آناتول یبر رو رایدارد ز یسرد و کوهستان یآب و هوا شتریب هیترک

 گرم دارد یسرد و تابستان ها یامّا افغانستان زمستان ها

 .جمعيت ترکيه و افغانستان را با هم مقايسه کنيد .5

در صد آن ها  20از  شیب یدارد که کم عتینفر جم ونیلیم 30هستند و افغانستان  نیاز آن ها شهر نش یمیاز ن شیدارد که ب عتیجم ونیلیم 73 هیترک

 هستند نیشهر نش

 .کيه و افغانستان را با هم مقايسه کنيدتاريخي( تر یاز نظر فرهنگي )دين ، زبان، بناها .6

 .هر دو کشور اسالم است یرسم نید

 .و پشتو است یدر یو زبان مردم افغانستان فارس یاستانبول ی، ترک یمردم ترک زبان

 انیو درّه بام فیدر مزار شر یافغانستان مسجد آب یخیتار یتوان نام برد و از بناها یو مسجد سلطان احمد را م هیصوف ایمسجد ا هیترک یخیتار یبنا ها از

 .توان نام برد یو مناره جم را م

 رونقي ندارد؟ یديدني وجود دارد، در اين کشور گردشگر یتاريخي و مکان ها یچرا با آن که در افغانستان بناها.7

 یداخل یسابق سپس جنگ ها یاند. ابتدا اشغال افغانستان توسط شورو دهیرا د یادیز یتا به حال مردم افغانستان جنگ ها شیسال پ یحدوداً از س رایز

 .نداشته باشد یو ثبات اقتصاد تیکشور امن نیکه باعث شده ا ییکایآمر یروهایو بعد ظهور طالبان و در ادامه اشغال شدن توسط ن

 مهاجرت کرده اند؟ ديگر از جمله ايران یاز مردم کشور افغانستان به کشورها یبه نظر شما چرا عده ا .8

بهتر  یکار و زندگ افتنی یکشور برا نیاز مردم ا یاریکشور باعث شده که بس نیا یاقتصاد یبناها ریرفتن ز نیو از ب تیجنگ و نبود امن یطوالن یسالها

 .مهاجرت کنند هیهمسا یبه کشور ها


