
 

 

 ششم / فصل  نهمارزشیابی مطالعات اجتماعی                                        ام و نام خانوادگی  :                                                            ن

 مشخص کنید .  درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را با عالمت   -1

 نادرست                          درست                 الف ( شوری آب خلیج فارس کمتر از شوری دریای عمان است .              

 نادرست                           درست                                       ب( رود سرباز به دریای عمان می ریزد .                            

 نادرست                           درست                  ج( ساحل خلیج فارس از بندر عباس تا بندر گواتر کشیده شده است .     

 نادرست                           درست                         د( عمق خلیج فارس بیشتر از عمق دریای عمان است .                     

 نادرست                           درست                           هـ(خلیج فارس به وسیله تنگه هرمز به دریای عمان وصل شد         

 

 مشخص کنید .  گزینه ی  درست را با عالمت   -2

 اطراف کدام مناطق کشتی سازی و لنج سازی را می توان دید ؟الف ( در 

 هر سه مورد                          بوشهر                                              چابهار                         نکا             

 علق به دریای خزر است ؟ب( کدام یک از ماهی های زیر مت

  سوف                                           حلوا                                      سنگسر                     شوریده             

 ج( بزرگ ترین جزیره جنوبی کشور کدام است ؟

 خارک                                 کیش                                       قشم                                تنب بزرگ          

 د( شوری کدام بخش آبی کم تر است ؟

 ایانوس هند                            دریای عمان                        خلیج فارس                         دریای خزر        

 هـ ( بزرگ ترین منبع ماهیان خاویار جهان کدام است ؟

 دریای مدیترانه                    خلیج فارس                   دریای عمان                               دریای خزر        

 و( به وسیله کدام آب ها کشور ما به همسایگان جنوبی مربوط می شوند ؟

 و دریای عمان  خلیج فارس                دریای خزر                      دریای عمان                 خلیج فارس       

 

 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید .      -3

 الف ( دریای عمان به اقیانوس ............. را ه دارد .

 تا ................... است.بندر عباس ب( ساحل دریای عمان از

 ج( خورها  برای ایجاد .................. بسیار مناسب اند .

 گودال هایی پر از آب هستند که به اقیانوس راه دارند . د( ...................

 هـ ( و خداوند ............. را برای استفاده ی شما قرار داد.

 و( تخم ماهیان خاویاری دریای خزر به .............................. مشهور است .

 

 با وجود اینکه دریای خزر یک دریاچه است چرا به آن دریا می گویند ؟ -4

 

 



 

 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید .  -5

 

 الف ( اقیانوس =

 

 ب( خلیج = 

 

 ج( خور = 

 

 د ( تنگه =

 

 دریای های ایران در چه جهت هایی قرار دارند ؟  -6

 الف (                                                     ب(  

 

 چه رود هایی به دریای خزر می ریزد ؟  -7

                                                 الف(                                                     ب(                                                        ج(                  

 

 چه رود هایی به خلیج فارس می ریزند ؟ -8

 ب(                                                         ج (                                                                                     الف(                              

 

 جزایرجنوبی ایران را نام ببرید . -9

                                              الف(                                                     ب(                                                         ج (      

 

 نام های دیگردریای خزر چیست ؟ -11

                                                الف (                                                  ب(                                                            ج(      

 

 در چه فصولی ماهی گیری در دریای خزر ممنوع است. چرا ؟ -11

 

 

 ؟روز ملی خلیج فارس چه روزی است ؟ چرا  -12

 

 

 مراحل ساخت کنسرو ماهی را  شرح دهید ؟ -13

 

 

 


