
 دریاهابه نام خالق 

 4/2/98 تاریخ:                                غالمعلی شهرستان رفسنجانپوردبستان شهید                              نام و نام خانوادگی:     

 دقیقه 45مدت:                            601شعبه  -پایه ششم   –آزمون مطالعات اجتماعی         نام پدر:                                     

 

 مشخص کنید.)×(الف( گزینه صحیح را با عالمت 

 . به پیشروی آب دریاها در خشکی  چه می گویند؟1

 د(ساحل   ج(جزیره                                          الف(خور                                ب(خلیج                   

 روز ملی خلیج فارس است. -----------روز. 2

 خرداد 10د(   اردیبهشت                      10ج(   خرداد                       15ب(اردیبهشت                    12الف(

 خزر نیست؟. کدام یک از ماهی های دریای 3

 ب(کفال                                ج(حلوا                                    د(کپور        الف(ماهی سفید                 

 . استفاده های گوناگون از دریاها کدامند؟4

 د(هر سه مورد    ج(گردشگری                       ب(بازرگانی                                   الف(منابع انرژی                

 . کشور ما کم ترین مرز را با کدام کشور دارد؟5

 د(پاکستان   ب(ارمنستان                            ج(عراق                                    الف(ترکیه                         

 چه روابطی با هم دارند؟کشور ایران با دیگر کشورها . 6

 د(موارد الف و ج         ج(بازرگانی                         سیاسی                          ب(      الف(فرهنگی                      

  

 ب( در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

 با هم فرق می کنند.  ----------و ----------و ----------پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از نظر (1

 ارچه ها را می برد.از روی الگوهایی که دارد پ ----------(2

 در جهان است. -----------(دریای خزر بزرگ ترین منابع ماهیان 3

 می گویند. ------------(مقدار منابع نفت و گاز خلیح فارس زیاد است و به این منطقه انبار  4

 .به دریای عمان وصل می شود ----------( خلیج فارس به وسیله ی 5

 بیش تر از دریای عمان است. -----------(شوری آب 6



 ج( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 خور چیست؟ برای چه چیزی مناسب است؟ -1

 

 ه کدام دریا و اقیانوس راه دارد؟خلیج فارس ب -2

 

 مشاغل مردم در بندر را بنویسید. نمونه از چهار -3

 

 چرا باید از دریاها حفاظت کنیم؟ -4

 

 استفاده های گوناگون دریا کدامند؟ نام ببرید؟ -5

 

 مورد(2کدام پدیده های طبیعی می توانند برای تعیین مرز دو کشور استفاده شوند؟) -6

 

 گذرنامه چیست؟ -7

 

 مورد(2هرهای زیارتی کشور عراق کدامند؟)ش -8

 

 به چه کشورهایی مستعمره می گویند؟ -9

 

 چرا امیر کبیر چندین کارخانه تاسیس نمود؟ -10

 

 مورد( 3علل حمله ی نظامی عراق به ایران را نام ببرید؟) -11

 

 . تالش در راستای هدف ((3. برنامه ریزی 2. تعیین هدف 1طی کرد:))برای رسیدن به موفقیت باید این مسیر را 

 طراح سوال:اسماعیل نوروزی بهجت                                    موفق و سربلند باشید.                                                                         


