
 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

 غلط ریزد.رود شور به دریای عمان می -18

 صحیح ان در کنار دریای عمان قرار دارد.پاکست کشور -19

-ی خارجی، دریای کاسپین نامیده میهاخلیج فارس در نقشه-20

 شود.
 غلط

-به دریای خزر می ودهایی هستند کهسفیدرود و چالوس از ر -21

 ریزند.
 صحیح

 غلط ی ایران، کیش است.ترین جزیرهبزرگ -22

 صحیح ریزند.ان، کارون و شور به خلیج فارس میود هندیجر -23

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -24
 آ(دریا

 ب(اقیانوس
 ت(خور
 ث(تنگه

 ند.ها راه داری پر از آبی هستند که به اقیانوسهاها گودالآ(دریا
 ی زمین هستند.های بسیار بزرگ آبی کرهها پهنهب(اقیانوس
های عمیقی وجود دارد که های خلیج فارس بریدگیت(در کناره

 گویند.می« خور»ها ساکنان اطراف به آن
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-می« تنگه»کند ای که دو دریا را به هم وصل میث(به آبراهه

 گویند.

 چون به اقیانوس راه ندارد. چرا دریای خزر در واقع یک دریاچه است؟ -25

 ی جهان است.ترین دریاچهست و بزرگچون وسعت آن زیاد ا د؟گوینی خزر دریا میچرا به دریاچه -26

 دریای گیالن، دریای مازندران، دریای قزوین، دریای گرگان است؟ ههایی داشتدریای خزر در طول تاریخ چه نام -27

 سفیدرود –چالوس  –هراز  –ود گرگان ر ها را نام ببرید.ریزند؟ آنها به دریای خزر میکدام رود -28

 ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و قزاقستان کند؟یران را به کدام کشورها مربوط میدریای خزر، ا -29

-های حاصلخیز ساحل دریای خزر چگونه به وجود آمدهجلگه -30

 اند؟
ها را به وجود ریزند، این جلگهمیهایی که از ایران به این دریا رود

 اند.آورده

ها ی آب کدام دریاها و در کدام خشکیخلیج فارس از پیشرو -31
 است؟ایجاد شده

های ایران ریای عمان و اقیانوس هند در خشکیاز پیشروی آب د
 و عربستان

 هاایجاد بندر و پهلو گرفتن کشتیبرای  رای چه کاری مناسب هستند؟بها خور -32

 ند را نام ببرید.رودهایی که به خلیج فارس می ریز -33
 –اروندرود  –رود هندیجان  –رود جراحی  –رود مُنِد  –رود شور 

 رود کارون

 ی متعلّق به ایران در خلیج فارس را نام ببرید.چند جزیره -34
 –هندورابی  –الوان  –کو رخا –خارک  –کیش  –قشم ی جزیره

 تنب بزرگ و تنب کوچک و...

ایران از طریق خلیج فارس با کدام کشورهای عربی همسایه  -35
 است؟

 امارات، قطر، عربستان و کویت

 های زیر مربوط به دریاهای ایران است؟کدام یک از ویژگی -36
 عالمت بزنید.

 ویژگی ردیف

 تر از دریای عمان است؟شوری آب آن بیش 1

 ترکمنستان در اطراف آن قرار داردقزاقستان و  2

 های کوچک و بزرگ است.داری جزیره 3

 عمق آن به سمت اقیانوس بیشتر است. 4

 ی اروندرود تا بندر عبّاس امتداد دارد.از دهانه 5

6 
متر می  3000در بعضی جاها عمق آن به حدود 

 رسد.

  های خارجی دریای کاسپین است.در نقشه 7

 

 
دریای 

 خزر
 خلیج فارس دریای عمان

1   * 

2 *   

3   * 

4  *  

5   * 

6  *  

7 *   

 موارد خواسته شده را روی نقشه نام گذاری کنید. -37

 
 (کشوری در اطراف دریای خزرآ

 آ(ترکمنستان
 ب(رود گرگان

 پ(روسیه
 ت(رود هراز
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  ریزد.ب(رودی که به دریای خزر می
 پ(کشوری در اطراف دریای خزر

  ریزد. ت(رودی که به دریای خزر می

 ریزد؟کدام رود به دریای عمان می -38
 (رود گرگان2      ود جراحی     (ر1
 (رود شور4         (رود سرباز     3

 ؟است نشدهاقع وکدام کشور در اطراف دریای خزر -39
 (ارمنستان2     (ترکمنستان        1
 (قزاقستان4            (روسیه       3

 کدام بندر در ساحل دریای عمان واقع شده است؟ -40
 (بندر بوشهر2        (بندر عبّاس    1
 (آبادان4         (چهاربهار     3

 نشده است؟عربی در کنار خلیج فارس واقع  کدام کشور -41
 (عربستان 2             (عراق      1
 (کویت4               (امارات  3

 قزاقستان است؟ ی کشورکدام کشور، همسایه -42
 (عراق2             (ایران       1
 (آذربایجان4          (ترکمنستان 3

 (خور4     (خلیج   3    (ساحل  2(تنگه        1 کدام مکان برای ایجاد بندر مناسب است؟-43

 ی رود کارون است؟کدام رود، ادامه -44
 (هندیجان2          (رود شور1
 (جراحی4     (اروندرود     3

 (خور4(خلیج        3(تنگه         2(دریاچه          1 شود؟آبی که به اقیانوس راه ندارد، چه نامیده می -45

 (امارات4    (عمان    3    (کویت   2            (قطر  1 ؟نداردسی رکدام کشور به خلیج فارس دست -46

 رود عالمت گذاری شده در نقشه، کدام است؟ -47

 

 (هراز4 (سفید رود  3     (چالوس2        (گرگان 1

 های خارجی، دریای خزر به چه نام آمده است؟در نقشه -48
 (دریای کاسپین2(دریای گرگان     1
 (دریای گیالن4(دریای مدیترانه        3

 ؟ریزدنمیکدام رود به دریای خزر  -49
 (هزار2(گرگان          1
 (سفید رود4       (سرباز     3

 (پهنه4       (خور 3         (تنگه 2         (خلیج1 گویند؟های خلیج فارس چه میبه بریدگی های عمیق کناره -50

 ساحل دریای عمان، از کجا تا کجا امتداد دارد؟ -51

 هرمزی (از بندرعبّاس تا تنگه1
 تا بندر گواتر(از بندرعبّاس 2
 (از بندر گواتر تا بندر چابهار3
 (از بندر گواتر تا اقیانوس هند4

 ریزد؟کدام رود به خلیج فارس می -52
 (گرگان2          (سرباز  1
 (چالوس4(هندیجان       3

 کند؟کدام تنگه، خلیج فارس را به دریای عمان مربوط می -53
 (هرمز2                (قشم      1
 (ابوموسی4(تنب کوچک        3

 کند؟دریای خزر، ایران را به کدام کشور مربوط می -54
 (قزاقستان2       (ترکمنستان    1
 مواردی (همه4(آذربایجان            3
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 (تنگه4        (خور3       (خلیج   2       (جلگه  1 گویند؟کند، چه میای که دو دریا را به هم متّصل میبه آبراهه -55

 ساحل خلیج فارس، از دهانه ......... تا ........... امتداد یافته است. -56
 بندر گواتر –ندرعبّاس (ب2 بندرعبّاس    –(اروندرود 1
 اروندرود -(بندر گواتر 4چابهار         –(اروندرود 3
 

 

 (1ی )گزینه -41(                    3ی )گزینه -40(                 2ی )گزینه -39(              3ی )زینهگ -38
 (1ی )گزینه -45(                    3ی )گزینه -44(                  4ی )گزینه -43(             3ی )گزینه -42
 (3ی )گزینه -49(                    2ی )گزینه -48(                  2ی )گزینه -47(             3ی )گزینه -46
 (2ی )گزینه -53(                    3ی )گزینه -52(                  2ی )گزینه -51(             3ی )گزینه -50
 (1ی )گزینه -56(                  4ی )گزینه -55(             4ی )گزینه -54

 

 مریم عزیزی تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( 
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