
دریا، نعمت خداوندی -18درس   

گاز - نفت ترین دالیل اهمیّت خلیج فارس، وجودیکی از مهم -1  منابع سرشار  
  .......................... و ......................... است.

ترین منبع ماهی خاویاری در جهان ...................... است.بزرگ -2 دریای خزر  

مهر -میگو از آبزیان مهمّ دریای جنوب .......................... که با نزدیک شدن  -3 
به ماه ............................... ماهیگیران جنوب خود را برای صید آن 

کنند.آماده می  

پاییز -بهار صید ماهی در دریای خزر از اوایل ................ تا اوایل  -4 
وع است...................... ممن  

ای از صادرات و واردات کشور ما از طریق بخش عمده -5 بندرها
گیرد........................ صورت می  

دریای عمان -خلیج فارس های موجودات دریایی ....................... و ترین زیستگاهبزرگ -6 
 ........................ هستند.

ترینگران -مروارید سیاه خاویار یا تخم ماهیان خاویاری دریای خزر به ...........................  -7 
 مشهور و از ................... غذاهای جهان است.

باشد.ماهی شیر از ماهیان دریای خزر می -8 غلط  

ی کم عمق نزدیک به نفت و گاز از کف خلیج فارس در ناحیه -9 صحیح
شود.ساحل استخراج می  

های کنسروسازی های صید شده به کارخانهبخشی از ماهی -10 صحیح
شوند.منتقل می  

اگونی را برای مردم به خصوص های گوندریا نتوانسته است شغل -11 غلط
نشینان فراهم کند.ساحل  

سواحل زیبای جنوبی ایران و جزایر کیش، قشم، بندر عباس و  -12 غلط
 چابهار برای گردشگری در فصل تابستان مناسب هستند.

«ی شما قرار داد...و خداوند دریا را برای استفاده» -دریا کند و ی انعام به کدام نعمت خداوندی اشاره میسوره 97ی آیه -13 
 معنای آن چیست؟

از در این منطقه بسیار زیاد است.زیرا منابع نفت و گ گویند؟می« انبار نفت جهان»ی خلیج فارس چرا به منطقه -14   

ی هرمز عبور های عظیمی از خلیج فارس و تنگههمه روزه نفتکش
دهند.کنند و نفت را به سایر کشورهای جهان انتقال میمی  

گونه به سایر کشورهای فارس چنفت کشورهای نفت خیز خلیج -15
شود؟جهان منتقل می  

به کشف و استخراج نفت از دریای خزر و کشورهای اطراف این دریا 
اند.آن مشغول  

نفت و  ر کدام دریاهای اطراف ایران منابععالوه بر خلیج فارس د -16
شود؟گاز وجود دارد و این منابع توسط چه کسانی استخراج می  

خاصّی دارند و بعضی صدها نوع ماهی که هریک ارزش غذایی و طعم 
 هم زینتی هستند.

کنند و چه فوایدی در دریاهای ایران چند نوع ماهی زندگی می -17
 دارند؟

باشد.ریزی ماهیان در این دریا میزیرا این زمان، هنگام تخم چرا صید ماهی در دریای خزر از اوایل بهار تا اوایل پاییز ممنوع  -18 
 است؟



های ها و لنجاطراف سواحل از کشتی های برای ماهیگیری در آب
های عمیق شود. اما صیّادان برای ماهیگیری در آبکوچک استفاده می

ی ماهیگیری ها لوازم پیشرفتههای مجهز نیاز دارند که در آنبه کشتی
 و سردخانه وجود دارد.

گیرد؟گیری در دریاهای ایران چگونه صورت میماهی -19  

ی غذایی با ارزش فاسد نشود.مادّهکه ماهی این برای این های حمل ماهی باید یخچال و سردخانه ها و کامیونچرا کشتی -20 
باشند؟ داشته  

خاویاری -کیلکا -کفال -کپور -سوف -ماهی سفید -ماهی کولی شوند؟ نام ببرید.ها از دریای خزر صید میکدام ماهی -21   

ماهی شیر -میگو -شوریده -قباد -زبیده -سنگسر -سرخو شوند؟ نام صید میها از خلیج فارس و دریای عمان کدام ماهی -22 
 ببرید.

فیل ماهی -دراکول -اوزون برون -تاس ماهی ماهیان خاویاری را نام ببرید. -23   

دار به کارخانه حمل های یخچالها را پس از صید با کامیونماهی
-دهند و در دیگجا ماهی را به قطعات بزرگ برش میدر آن کنند.می

ریزند تا در مدت معیّنی بپزد. بعد دستگاه خودکار، های مخصوص می
ریزد و نمک و روغن به آن های پخته شده را درون قوطی میتکه

شود تا ماهی فاسد نشود.ها نیز خارج میکنند. هوای قوطیاضافه می  

های کنسرو سازی را ی کنسرو ماهی در کارخانهطرز تهیّه -24
 بنویسید.

کار در  -انبارداری -بارگیری و بار اندازی کاالهای کشتی -ماهیگیری
هاسازی و تعمیر کشتیسازی و لنجکشتی  

اند؟هایی مشغولتر به چه شغلدر شهرهای بندری، مردم بیش -25  

در اطراف بندرعبّاس، بوشهر و چابهار در جنوب و نکا در سواحل 
 دریای خزر

سازی در اطراف کدام شهرهای سازی و لنجتیهای کشکارخانه -26
 ایران قرار دارند؟

های ماهیگیری، تفریحی، تجاری و نفتکشکشتی سازی های کشتیها در دریا، در کارخانهبا توجّه به تنوّع فعالیت -27 
شوند؟هایی تولید میچه کشتی  

 ی زیادی از مردم کشور ما برای تفریح و گذراندنهمه ساله عدّه -1
کنند.تعطیالت تابستان به سواحل شمالی ایران سفر می  

اس و عبّوبی ایران و جزایر قشم، کیش، بندرسواحل زیبای جن -2
و  چابهار نیز برای گردشگری در فصل زمستان مناسب هستند

-مسافران از دریاها، بناهای تاریخی و بازارهای این نواحی دیدن می

 کنند.

ی گردشگری ایران دارند؟دریاها چه نقشی در توسعه -28  

های کمیاب و ها، الکپشتها، صدفهای تزیینی، مرجانماهی
هاها و نهنگپستاندارانی مثل دلفین  

چند نمونه از موجودات با ارزش دریایی که در خلیج فارس و  -29
کنند را نام ببرید.دریای عمان زندگی می  

دریای خزر محلّ زندگی چه موجوداتی است؟ -30 انواع ماهیان و پرندگان مهاجر  

( دریای خزر2( دریای عمان                    1  
ی هرمز( تنگه4    ( خلیج فارس                 3  

لقب کدام منطقه است؟« انبار نفت جهان» -31  

( دی2مهر                                 ( 1  
( اسفند4 ( فروردین                        3  

است؟ بهترین ماه برای شروع صید ماهی و میگو، کدام -32  

( میگوی دریای جنوب2( نفت خلیج فارس             1  
( نفت دریای خزر4( خاویار دریای خزر          3  

کدام محصول به مروارید سیاه مشهور است؟ -33  

ماهیفیل( 2            ( اوزون برون         1  34- کدام مورد جزو ماهیان خاویاری نیست؟ 



( دراکول4           کولی           ( ماهی3  

کنند.( به آن نمک اضافه می1  
کنند.( به آن روغن اضافه می2  
پزند.( آن را می3  
کنند.( هوای قوطی را خارج می4  

کنند؟برای جلوگیری از فاسد شدن کنسرو، چه می -35  

( سرخو2             ( کپور                   1  
( کفال4( سوف                               3  

های دریای جنوب است؟کدام مورد جزو ماهی -36  

( خاویاری2( میگو                                 1  
( ماهی تزیینی4( ماهی سفید                       3  

ن است؟ترین منبع غذایی کدام ماهیادریای خزر بزرگ -37  

( بندرعبّاس2ی کیش                  ( جزیره1  
( چابهار4( گیالن                               3  

کدام مورد برای گردشگری در فصل تابستان مناسب است؟ -38  

پشت( الک2( دلفین                                1  
( شیر ماهی4( پرندگان مهاجر                  3  

های خلیج فارس و دریای عمان زندگی کدام پستاندار در آب -39
کند؟می  

( دریای عمان2( خلیج فارس                       1  
ی ارومیّه( دریاچه4( دریای خزر                      3  

دگی پرندگان مهاجر کدام است؟محلّ زن -40  

( جنگل2( کوه                                 1  
( طبیعت4دریا                                 ( 3  

و خداوند ......................... را برای »فرماید: قرآن کریم می -41
«ی شما قرار داداستفاده  

( صدف2( ماهی                               1  
( میگو4( ماهیان خاویاری               3  

آبزیان دریاهای جنوب ایران است؟ترین کدام مورد، از مهم -42  

زمستاناز اوایل پاییز تا اواخر ( 1  
پاییز  ( از اوایل بهار تا اوایل2  
( از اواخر پاییز تا اواخر زمستان3  
( از اوخر بهار تا اواخر تابستان4  

صید ماهی در دریای خزر، در چه زمانی ممنوع است؟ -43  

سنگسر (2( سوف                               1  
( شوریده4( سرخو                               3  

 44- کدام مورد، از ماهیان خلیج فارس نیست؟

سازی( لنج2سازی                      ( کشتی1  
2و1های ( گزینه4سازی                     ( کنسرو3  

کدام کارخانه در اطراف شهرهای بندرعباس، بوشهر و چابهار، در  -45
 جنوب قرار دارد؟

 

(               3ی )گزینه -34           (          3ی )گزینه -33         (          1ی )گزینه -32            (       3ی )گزینه -31
(                 3ی )گزینه -38                   (2ی )گزینه -37                   (2ی )گزینه -36                   (4ی )گزینه -35
(                 4ی )گزینه -42        (             3ی )گزینه -41                 (3ی )گزینه -40          (         1ی )گزینه -39
            (         4ی )گزینه -45                 (1ی )گزینه -44                   (2ی )گزینه -43
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی | | گام به گام ششم | | نمونه سوال ششم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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