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 .....................در مسجد الحرام قرار دارد.

خانه ی کعبه

بزرگ ترین و مهم ترین مسجد دنیا .................

مسجد الحرام

است.
اگر جهت  ...............را پیدا کنیم ،رو به قبله

جنوب غربی

ایستاده ایم.
حضرت محمد (ص) پس از  .................مأموریت

بعثت – دین اسالم

یافتند که مردم را پنهانی به  ..............دعوت کنند.
پیامبر و یارانش مجبور شدند سه سال در یکی از

شعب ابی طالب

دره های مکه به نام  ...............در کمال سختی
زندگی کردند.
همه ی ما مسلمانان روبه  ................نماز می

قبله

خوانیم.
چرا مکه شهر مقدسی است؟
چه زمانی طواف می کنیم و به چه معنی است؟
شبه جزیره به چه سرزمینی گفته می شود؟

چون خانه کعبه در این شهر قرار دارد.
در هنگام حج ،یعنی به دور آن می چرخیم.
به سرزمینی که از سه طرف به آب و از یک طرف
به خشکی راه داشته باشد.

چرا مکه در زمان ظهور اسالم مهم ترین شهر
عربستان بود؟
حضرت محمد (ص) در کدام شهر به پیامبری

زیرا بر سر راه کاروان های بازرگانی قرار داشت.
خانه ی کعبه در آن جا بود.
مکه

مبعوث شدند؟
اولین پیشنهاد کافران و ثروتمندان مکه به پیامبر

دادن پول و مقام

(ص) برای بازداشتن ایشان از راه خدا چه بود؟
چه کسی خبر خورده شدن عهدنامه به وسیله

ابوطالب

موریانه را به کافران دارد؟
کشور عربستان در کدام طرف ایران قرار دارد؟
غار حرّا در کدا شهر قرار دارد؟

جنوب غربی
مکه

در پی آزار و اذیت کافران ،پیامبر به مسلمانان

حبشه

دستور داد که به کشور  ..............هجرت کنند.
مهم ترین و بزرگ ترین مسجد جهان کدام است؟

مسجدالحرام

مهم ترین شهرهای مقدس مسلمانان جهان کدام

مکه ومدینه

اند؟
وقتی روبه قبله هستیم ،به کدام سمت ایستاده ایم؟
کشور عربستان در کنار کدام دریاها قرار دارد؟
عهدنامه ای که کافران برای قطع رابطه با مسلمانان
نوشتند ،در کجا گذاشتند؟

جنوب غربی
دریای عمان – دریای سرخ
خانه کعبه

درس : 14زندگی در نواحی مختلف جهان

به خشکی های وسیع در میان آب ها در روی کره

قاره

زمین  ................گفته می شود.
بیش تر کره ی زمین را  ...................فرا گرفته

آب ها

است.
پهناورترین و پرجمعیت ترین قاره ی جهان

آسیا

 ................است.
به چاله های بزرگی که در سطح زمین پر از آب

اقیانوس

شده اند  .................می گویند.
اقیانوس را تعریف کنید.

به چاله های بزرگی که در سطح زمین هستند و از
آب پر شده اند.

اقیانوس های جهان را نام ببرید ؟

آرام – هند – منجمد شمالی – منجمد جنوبی –
اطلس

کدام قاره های جهان با یکدیگر نزدیک ترند؟

آسیا ،اروپا و آفریقا

اروپاییان چگونه قاره های آمریکا و استرالیا را به

در گذشته های دور فقط تعداد کمی از بومیان به

تصرف درآوردند؟

طور پراکنده در این قاره ها زندگی می کردند.
بعدها که اروپاییان در دریانوردی پیشرفت کردند
با کشتی ،خود را به سرزمین های جدید رساندند و
این قاره ها را به تصرف درآوردند.

نواحی مختلف جهان از چه نظرهایی با هم تفاوت از نظر ناهمواری – آب و هوا – پوشش گیاهی –
دارند؟

منابع طبیعی مانند آب و خاک و معادن

چرا شیوه های مختلف زندگی بر روی سیاره ی

زیرا در هر ناحیه از زمین ،مردم برای رفع نیازهای

زمین به وجود آمده است؟

خود به روش های خاصی که متناسب با شرایط
محیطی آن ناحیه است ،با یکدیگر ارتباط برقرار
می کنند.

سه نمونه از زندگی مردم در نواحی مختلف را نام زندگی در نواحی قطبی – زندگی در جنگل های
ببرید؟

استوایی – زندگی در نواحی بیابانی

قاره های جهان را نام ببرید؟
قاره را تعریف کنید؟

آسیا –اروپا – آفریقا – آمریکا – استرالیا
به خشکی های وسیع که در میان آب ها قرار
گرفته ان ،قاره می گویند.

کشور ایران و همسایه هایش در کدام قاره ی

آسیا

جهان قرار دارد؟
کدام قاره دیرتر کشف و شناخته شدند؟
انسان ها برای رفع کدام نیاز خود از محیط طبیعی

آمریکا و استرالیا
دوستی

استفاده نمی کنند؟
اسکیموها در کدام ناحیه زندگی می کنند؟

سرزمین های مجاز سیبری

لباس و غذای اسکیموها چگونه به دست می آید؟

از پوست خز و شکار

عده ی کمی از مردم بومی در کدام کشورها به

مالزی واندونزی

صورت قبیله ای در جنگل های استوایی زندگی
می کنند؟
پوشش گیاهی در جنگل های استوایی چگونه

درختان پهن برگ

است؟
پوشش گیاهی در کدام ناحیه فقیر است؟
کدام حیوان در نواحی بیابانی زندگی نمی کند؟
با توجه به نقشه جهان خط استوا از کجا می گذرد

نواحی بیابانی
خرس
جنوب آسیا

؟
کدام اقیانوس بین قاره ی آمریکا و قاره ی آفریقا

اطلس

قرار گرفته است؟
آب و هوای نواحی بیابانی چگونه است؟

گرم و خشک

