
 

 

 بسمه تعالی

«دبیرستان دخترانه صدیقه کبری )س(»   

 دبیر: شیرین سرگلزهی      

 استان سیستان و بلوچستان غرافیاج15و  14و  13و  12و 11و  10و  9درس سؤاالت 

 (استان منابع طبیعی)

 1 ویژگی های فرهنگی کم نظیر؟ از جاذبه های مهم استان.......................آن است

 ؟هستندزبان مردم سیستان.......................است. یادگار....................و........................

 هخامنشیان و اوستاست -فارسی دری

2 

 3 زردتشتی ؟ .....بوده اندقبل از اسالم بیشتر مردم استان ....................

شیعه دوازده امامی  -سلمانم ؟اکثر مردم منطقه.................است که به دو مذهب ..................... و ......................تقسیم می شوندامروزه 

 و سنی و حنفی
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به دلیل  ؟باعث شده است سیستان و بلوچستان یکی از کانون های فرهنگ، تاریخ و مرکز تجمع انسانی در دوره باستان باشد چه عواملی

 ویژگی های طبیعی، خاک حاصلخیز و آب فراوان.
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 6 شهر سوخته؟ را نام ببرید مرکز اولیۀ تمدن در شمال استان

 ویژگی های شهر سوخته:

. این شهر دارای یک نظام مرتب و منظم ........................و شده است ...................شهر زابل واقعشهر سوخته در ................ کیلومتری.......

ر زمینۀ...........................اعمال شگفت انگیزی چون جراحی...................در این منطقۀ صورت گرفته است د نیز.......................... بوه و

 ؟تآثار به دست آمده از شهر سوخته عبارتند از .........................شهر سوخته دارای بخش های مسکونی..................... بوده اس

 جام کاری، منبت ّ شانه مصنوعی، چشم. -جمجمه جراحی – بوده آبرسانی و تخلیه فاضالب-ب غرب شهر زابلکیلومتری جنو 56

دارای بخش های مسکونی، صنعتی، بناهای -انواع مهرها و ...  نرد، تخت آرایش، لوازم و آیینه جعبه( دنیا، متحرک اشینق لیناو)انیمیشن

 یادمانی و گورستان
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سیستان و استان ؟ چرا استان سیستان و بلوچستان در خط اول دفاع از سرزمین ایران و مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر قرار گرفت

پاکستان در خط اول دفاع از  ثبات افغانستان وت جغرافیایی خاص خود و واقع شدن در همسایگی دو کشور بیلت موقعیبلوچستان به ع

 .سرزمین ایران و مبارزه با اشرار و قاچاقچیان موادمخدر قرار گرفته است
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تاریخی و  های گردشگری،انسان ساخت فرهنگی جاذبه -1؟ تقسیم بندی جاذبه های گردشگری استان سیستان و بلوچستان را  بنویسید

 طبیعی های جاذبه
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 ؟ تاریخی استان سیستان و بلوچستان را بنویسید -برخی از جاذبه هی فرهنگی

 .در مسیر عبوری جاده زابل ــ زاهدان قرار دارد :شهر سوخته اوج تمدن شهرنشینی-1

 .ل قرار داردغربی شهر زاب جنوب) اوشیدمهای فرهنگی ــ تاریخی کوه خواجه )کوه رستم یا کوه  ــ جاذبه2

 .صفوی ــ افشاری است دوره به مربوط و دارد قرار زابل شهر جنوب :آسبادها-3
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 11 صنعت و معدن-4شیالت و آبزی پروی  -3دامپروری -2بخش کشاورزی -1 ترین بخش های اقتصادی استان را نام برید ؟ممه

 ؟مهمترین توانمندی استان که می تواند در بهره برداری بهتر از منابع خدادادی ما را یاری کند بنویسید

 بهره برداری از نمک های گوناگون-3بهره برداری از نیروی خورشید       -2برداری از نیروی باد   بهره  -1 
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مرزی است که در کنار  ای محصور واقع در نقطهی محوطهبازارچه مرز بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان را توضیح دهید.؟

منعقد شده بین جمهوری اسالمی ایران و  هاینامهترخیص کاال میباشد. این مکانها طبق تفاهم گمرکات، مجاز به انجام تشریفات

صادرات و واردات،  قرراتکاالها و محصوالت مورد نیاز را با رعایت م همجوار تعیین میشود. اهالی دو طرف مرز میتوانند کشورهای

 عرضه کنند ها برای داد و ستد در این بازارچه
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 بازارچه پنج که است مرزی فعال بازارچه هفت دارای بلوچستاناستان سیستان و؟هفت بازارچه فعال استان سیستان و بلوچستان را بنویسید

 دو همچنین و چابهار در ریمدان سراوان، در شامل میرجاوه در زاهدان، پیشین در سرباز، کوهک و جالق پاکستان با مشترک مرز در آن

 دارند مسایهسزایی در مبادالت بازرگانی با کشورهای ه نقش به (در دو مرز مشترک با افغانستان )میلک و گمشاد در زابل مرزی بازارچه
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 ؟ فعالیت های عمرانی استان سیستان و بلوچستان را بنویسید

 :فعالیت های عمرانی استان سیستان و بلوچستان را می توان به سه بخش تقسیم کرد

 ــ عمران روستایی1

 ــ عمران شهری2

 ــ حمل و نقل3
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 ؟ برخی از مهمترین تنگناها و محدودیت ها بر سر راه توسعه استان را بنویسید

 های روانویژه کمبود منابع آب، وزش دائمی باد و حرکت ماسهــ شرایط طبیعی و اقلیمی دشوار به1

 مبود منابع طبیعیها و کــ پراکندگی سکونتگاه2

 .بار زیست محیطی و آثار مخرب آن بر تولیداتهای خشکسالی و پیامدهای زیان ــ تناوب دوره3
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 آیندۀ استان را بنویسید؟ های و چشم انداز ها مهمترین ویژگی

 ... و های اسالمیــ استان توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی بر اصول اخالقی و ارزش1

 مندی از امنیت پایدار در ابعاد مختلفــ بهره2

 های آنهاالتی و فرآوردهگرمسیری، شیــ دارای تولیدات انبوه و بازار پسند محصوالت گرمسیری، نیمه3

 ...های داخلی، خارجی و بومی وال، مؤثر و دارای رشد مستمر اقتصادی متکی بر جذب و تجهیز سرمایهــ فع4 

 سبات اقتصادی فراملّی در سطح کشورــ دست یافتن به جایگاه اول منا5 

 استان ــ برخورداری از منابع انسانی متخصص، متناسب با نیازهای بازار کار6 
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 ؟ برخی از مهمترین اهداف و راهبردهای بلند مدت توسعۀ استان را بنویسید

 ــ تقویت مناسب اقتصادی فراملّی با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی استان با استفاده از موقعیت مناطق1

 بلزا اقتصادی ویژه منطقه و چابهار آزاد 
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 ــ توسعه بخش کشاورزی با تأکید بر زیر بخش های باغبانی، صید و آبزی پروری، کشت های متراکم و گلخانه ای2

 استان تاریخی های جاذبه از برداری بهره و گردشگری صنعت های ظرفیت توسعه ــ3 

 جتماعی( به منظور تسهیل فرآیند توسعه استانا اقتصادی، فیزیکی،) مختلف عادــ برقراری امنیت الزم در اب4

 طبیعی و پایه منابع اصالح و احیا حفظ، زیست، محیط بهینه مدیریت ــ5

 ــ بهره گیری از انرژی های تجدید شونده مانند باد، زیست توده و خورشید6

 


