
 های دریاهای ایرانویژگی – 17درس 

 جنوب –شمال  ایران از .............. و ........... به دریاها دسترسی دارد. -1

 ها اقیانوس های پر از آبی هستند که به .......... راه دارند.دریاها گودال -2

 اقیانوس یند.گوی زمین ......... میهای بسیار بزرگ آبی کرهبه پهنه -3

 دریا –دریاچه  گویند.است. امّا به آن ............ میدریای خزر در واقع یک .......  -4

عمق دریای خزر در .................. آن بسیار کم است . در بعضی  -5
 رسد.کم تر از .............. متر می نواحی به

 ده –نواحی شمالی 

ایران، بیش از عمق دریای خزر در نواحی جنوبی نزدیک به -6
 ............. متر است.

 هزار

تر ها کم...... از دیگر دریاها و اقیانوسمیزان شوری آب ....... -7
 است.

 دریای خزر

..، چالوس و .................. به دریای خزر های گرگان، ...............رود -8
 ریزند.می

 ودسفیدر -هزار 

 کاسپین  شود.خارجی دریای .......... نامیده میهای دریای خزر در نقشه -9

 بیش تر .............. است.ان ن شوری آب خلیج فارس از دریای عممیزا -10

 بندر گواتر –بندر عبّاس  ساحل دریای عمان از .......... تا ........... امتداد دارد. -11

 هند اقیانوس ........... راه دارد. دریای عمان به -12

ای به نام .............. به دریای عمان خلیج فارس از طریق آبراهه -13
 شود.وصل می

 هرمزی تنگه

 قشم ی ایران در خلیج فارس ........... است.ترین جزیرهبزرگ -14

 سرباز ریزد.ود ........... به دریای عمان میر -15

 سی ق خلیج فارس به طور متوسّط ........ متر است.عم -16

 صحیح است. بسیار کمتر از دریای عمانعمق خلیج فارس  -17
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 سفیدرود –چالوس  –هراز  –ود گرگان ر ها را نام ببرید.ریزند؟ آنها به دریای خزر میکدام رود -28
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