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ترکیه به کدام کشور ها و دریا ها دسترسی دارد؟ افغانستان چطور؟-

در اطراف ترکیه دریای سیاه، مرمره، اژه، و مدیترانه قرار دارد.

ایران، عراق، سوریه و بلغارستان دسترسی دارد و با آن ها ترکیه به کشور های گرجستان، ارمنستان، 

 همسایه است.

ترکیه زیرا از جهات مختلف به  دلیل بیاورید.بهتری دارد؟ چرا؟ به نظر شما کدام کشور موقعیت مکانی 

 چهار دریا دسترسی دارد.

در ترکیه بیش تر نواحی آب و هوای سرد  آب و هوای ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید.-

زمستان های سرد و تابستان های گرم کوهستانی دارد و در سواحل مالیم و مرطوب است. اما افغانستان 

)قاره ای( دارد.

درصد  56میلیون نفر جمعیت دارد که  27ترکیه  .جمعیت ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید -

درصد آن ها شهرنشین  71میلیون نفر جمعیت دارد که  03ما افغانستان آن ها شهر نشین هستند. ا

 هستند.

از نظر فرهنگی )دین، زبان، بناهای تاریخی( ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید. -

 دین مردم ترکیه و مردم افغانستان اسالم است.

دری و پشتو است. فارسیزبان مردم ترکیه ترکی )استانبولی( و زبان مردم افغانستان 

  مسجد ایاصوفیه و مسجد سلطان احمد از بناهای باشکوه ترکیه هستند.

العات اجتماعیمط 20درس فعالیت های
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و دیدنی معروف در مسجد آبی در مزار شریف، دره ی بامیان و مناره ی جم از مکان های تاریخی 

 افغانستان است.

ور گردشگری رونقی در این کشبناهای تاریخی و مکان های دیدنی وجود دارد، چرا با آن که در افغانستان 

تحمل کرده اند. ابتدا اشغال  زیادی را از سی سال پیش، مردم افغانستان جنگ ها و مشکالتندارد؟ 

افغانستان توسط ارتش شوروی، سپس حکومت طالبان و خرابی های زیادی که به بار آورد و در آخر اشغال 

و امنیت و امکانات الزم برای رونق گردشگری در  نظامی این کشور به وسیله ی امریکا باعث شده آرامش

 این کشور وجود نداشته باشد.

شما برای مردم  کرده اند؟ مهاجرتای از مردم کشور افغانستان به کشور های دیگر از جمله ایران چرا عده 

فقر سال های طوالنی جنگ، عدم وجود امنیت و نبود شغل و درآمد کافی و  افغانستان چه آرزویی دارید؟

 باعث مهاجرت افغانی ها به کشور های دیگر شده است.

وزبان ، آداب کشورهای همسایه وخاور میانه اعم از دین  تحقیق درمورد اشتراکات ایرانیان با سایر 

 آثار باستانی ، جشن ها و............ورسوم ، صنایع ، غذا ، 
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