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عراق

کربال در کشور همسایه ی ایراتن .................. ،قرار
دارد.

زمینی – هوایی

هم از راه  ...............و هم از راه  ..................می توان به
کشور عراق سفر کرد.
کشور عراق در  ...................ایران قرار دارد.

غرب

مهم ترین محصول کشاورزی عراق  ............است.

خرما

عراق کشوری  ..............است و از تولید و ..............

نفت خیز  -صادرات

نفت درآمد زیادی دارد.
پــاسخ دهیــد
شهرهای مقدس و زیارتی عراق را نام ببرید.

کربال – نجف – سامرا – کاظمین

چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

چون در طول هزاران سال ،تمدن های زیادی مثل سومر،
آکد و آشور ،در سرزمین بین النهرین به وجود آمدند.

چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند؟

به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی
در کشورمان
موصل  -کرکوک

دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید.
انتـخاب کنیــد
کشور عراق به کدام آب ها راه دارد؟
مهم ترین بندر عراق چه نام دارد؟
جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده

خلیج فارس
بصره
دجله وفرات

است؟
کدام رود از داخل ایران به اروندرود می ریزد؟

کارون

کدام شهر عراق زیارتی نیست؟

بغداد
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بغداد

پایتخت کشور عراق  ........................است.

نجف – عراق

آرامگاه مقدس حضرت علی (ع) در شهر ...................
در کشور  ..................قرار دارد.
پــاسخ دهیــد
یزید چگونه مردی بود؟

مردی فاسد و ستمگر بود.

یزید چگونه حاکمی بود؟

به طور آشکار گناه می کرد و دستورات اسالم را زیر پا
می گذاشت.

امام حسین (ع) درباره ی دلیل قیام خود چه فرموده اند؟

فرمودند «:من برای زنده نگه داشتن دین اسالم و امر به
معروف و نهی از منکر قیام کرده ام »
*خاندان بنی امیه را رسوا کرد و ظلم و فساد آن ها را

واقعه ی کربال چه تءثیرات و نتایجی داشت؟

آشکار کرد.
*سرمشق خوبی برای قیام بر علیه ظالمان شد.
حرم کدام امامان معصوم در شهر کربال قرار دارد؟

امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع)

انتـخاب کنیــد
امام حسین (ع)و یارانش در چه تاریخی به شهادت
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رسیدند؟
واقعه ی عاشورا کدام خاندان را رسوا کرد؟

بنی امیه

 72رجب مربوط به کدام مناسبت زیر است؟

مبعث پیامبر (ص)

 02ربیع االول مربوط به چه مناسبتی است؟

والدت پیامبر اکرم (ص)

آرامگاه کدام امام معصوم در شهر نجف قرار دارد؟

حضرت علی (ع)

