به نام خدا
آزمون مطالعات اجتماعی پایه ی ششم دتستان ( فصل نهم )
دتستاى:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ضوارُ ی داًص آهَز:

تاریخ آزهَى:

الف) پاسخ صحیح را تا عالمت  مشخص کنیذ.
 -1كذام یك از گسیٌِ ّاى زیر از آتسیاى دریاّاى جٌَب هى تاضذ؟
الف) كفال

ب) هاّی سفیذ

د) سَف

ج) هیگَ

 -2تسرگ تریي جسیرُ ی جٌَتی كطَر  ...................است.
ب) خارک

الف) تٌة تسرگ

د) كیص

ج) قطن

 -3كذام یك از گسیٌِ ّاى زیر اهتذاد ساحل خیلج فارس را هطخص هى كٌذ؟
الف) جراحى – تٌذرعثاس

ب) ٌّذیجاى – قطن

ج) ارًٍذرٍد – تٌذرعثاس

د) جراحى – قطن

 -4تِ هرٍاریذ سیاُ هطَْر است.
الف) طال

ب) ًفت

د) خاٍیار

ج) گاز

ب) عثارت های صحیح را تا عالمت  و عثارت های غلط را تا عالمت  مشخص کنیذ.
صحیح

 -5عوق خلیج فارس كن تر از عوق دریای عوّاى است.
 -6رٍد سرتاز تِ دریای عواى هی ریسد.

صحیح

 -7ضَری آب خلیج فارس كن تر از ضَری آب دریای عواى است.

غلط
غلط
صحیح

 -8تخص عوذُ ای از صادرات ٍ ٍاردات كطَر ها از طریق تٌذرّا صَرت هی گیرد.

غلط
صحیح

غلط

ج) در جاهای خالی کلمه های مناسة تنویسیذ.
ٍ -9جَد هٌاتع ًفت ٍ گاز در هٌطقِ ی خلیج فارس هَجة ضذ تا ایي هٌطقِ را  ..............................تٌاهٌذ.
 -11دریای عوّاى تِ اقیاًَس  .............................راُ دارد.
 -11دریای خسر تسرگ تریي هٌثع هاّیاى  ............................است.
 -12در كتیثِ ی داریَش از خلیج فارس تِ عٌَاى دریای  ............................یاد ضذُ است.
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دتستاى:

ضوارُ ی داًص آهَز:

تاریخ آزهَى:

د) ته سؤاالت زیر پاسخ دهیذ.
 -13تا ایي كِ دریای خسر یك دریاچِ است  ،چرا تِ آى دریا هی گَیٌذ؟

 -14دالیل اّویت دریاّای ایراى را تٌَیسیذ.

 -15در ضْرّای تٌذری هردم تِ چِ ضغل ّایی هطغَل اًذ؟

ّ -16ر یك از هفاّین زیر را در یك سطر تعریف كٌیذ.
الف) تٌگِ:
ب) خلیج:
 -17تا تَجِ تِ ًقطِ ی زیر  ،استاى ّای كٌارُ ی دریای عواى ٍ خلیج فارس را هطخص كٌیذ.

؟
؟

؟

؟
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