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 مشخّص کنید.  ترین پاسخ را با عالمت صحیح

 ؟خلیج فارس، پیشروی آب دریای عمان و اقیانوس هند در کدام کشورهاست -1

 ایران و عربستان د(  امارات و عمان ج( کویت و قطر  ب(  کویت و بحرین  الف( 
 ی کدام رود تا بندرعبّاس امتداد یافته است؟ساحل خلیج فارس از دهانه  -2

 جراحی د(  اروند رود ج(    کارون ب(   دالکیالف( 
 ی خلیج فارس، کدام است؟ ترین جزیرهبزرگ -3

 ابوموسی د(  الوانج(     قشمب(   کیشالف( 
 ریزند؟کدام رودهای زیر، به دریای خزر می -4

 جراحی و گرگان د(   کارون و جراحی ج(    سفید رود و کارون  ب(   چالوس و هراز الف( 
 گویند؟ی زمین را چه میهای بسیار بزرگ آبی کرهپهنه -5

 خلیج د(   اقیانوسج(     دریاچهب(   دریا الف( 
 ؟بزرگترین منبع خاویار جهان، کجاست -6

 اقیانوس هند د(  خلیج فارس ج( دریای خزر  ب(  دریای عمان  الف( 
 ؟های حمل ماهی، باید مجهّز به چه چیزهایی باشندکشتی  -7

 اسلحه و مهمّات د(  آشپزخانه  ج(    ابزار حفّاری ب(   یخچال و سردخانهالف( 
 صید ماهی در دریای خزر، از اوایل بهار تا چه زمانی ممنوع است؟  -8

 اواخر پاییز د(  اوایل پاییزج(     اواخر تابستانب(   اواخر بهارالف( 
 کدام یک ازبنادر زیر، در کنار دریای خزر است؟ -9

 گواتر د(   چابهار ج(    نکا  ب(   بوشهر الف( 
 ی کشتی سازی وجود دارد؟کارخانهدر کدام یک از بنادر زیر،  -11

 ی موارد همهد(   نکاج(     بوشهرب(   چابهار الف(
 

 
 

 هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید. 

 تنگه  
  

 خور 
  

 خلیج
  

 دریا
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 کدام از رودها به چه دریایی می ریزند؟ هرمشخص کنید جدول زیر در 

 سرباز -مُنِد -گرگان -شور -هندیجان -هراز -چالوس -جراحی –کارون  -سفید رود

  دریای خزر 

  خلیج فارس و دریای عمان

 

 ؟ماهی ها مربوط به کدام دریا هستندکدام از  هرمشخص کنید جدول زیر در 
 

 شوریده -شیر -کیلکا -سوف -سفید -سنگسر -کپور -کفال -حلوا –قباد  -کولی -سرخو

  دریای خزر 

  خلیج فارس و دریای عمان

 
 

 

 های مربوط به هم را به یک دیگر وصل کنید. ها و کلمهجمله
 مروارید سیاه     یکی از آبزیان مهمّ دریاهای جنوب است  

 خلیج فارس    های عمیق، به آن نیاز است. برای ماهیگیری در آب
 میگو    لقب خاویار ایرانی 

 های مجهّزکشتی    انبار نفت جهان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


