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 تاری

 

 ( دریا ،نعمت خداوندی   ):  هجدهمدرس  

 سوره انعام به کدام نعمت خداوندی اشاره می کند؟ 97آیه -1

  «.و خداوند دریا را برای استفاده شما قرار داده است»دریا 

 نفت جهان می گویند؟چرا به منطقه خلیج فارس انبار -2

 زیرا منابع نفت وگاز در این منطقه بسیار زیاد است.

 نفت و گاز در خلیج غارس از کدام قسمت ها استخراج می شود؟-3

 در ناحیه کم عمق نزدیک به ساحل  از کف خلیج فار س

 نفت کشورهای نفت خیز منطقه خلیج فارس چگونه به کشورهای جهان منتقل می شود؟-4

 .ی دهندروزه نفت کش های عظیمی از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می کنند و نفت را انتقال مهمه 

ه توسط چ عالوه بر خلیج فارس در کدام دریا های اطراف ایران نفت و گاز وجود دارد این منابع-5

 کسانی استخراج می شود؟

 غول هستند.کشورهای اطراف این دریا به کشف و استخراج از آن مش–در یای خزر 

 در دریاهای ایران چند نوع ماهی زندگی میکنند و چه فوایدی دارند؟-6

  صدهانوع ماهی زندگی میکنند وهریک ارزش غذایی وطعم خاصی دارند و بعضی هم زینتی هستند.

 به کدام ماده غذایی دریایی مروارید سیاه گفته می شود؟-7

 ان است.ای جهمروارید سیاه مشهور و از گران ترین غذاه خاویار یا تخم ماهیان خاویاری در یای خزر به

 صید ماهی در دریای خزر از چه زمانی تا چه زمانی ممنوع است ؟ به چه دلیل؟-8

در این  ی ماهیانم ریزصید ماهی در دریای خزر از اوایل بهار تا اوال پاییز ممنوع است زیرا این ایام زمان تخ

 دریا است.

 دریای ایران چگونه صورت می گیرد؟ماهی گیری در -9

برای  یادانبرای ماهیگیری در آب های اطراف سواحل از کشتی ها ولنج های کوچک استفاده می شود اما ص

و  یگیریماهیگیری در آب های عمیق به کشتی های مجهز نیاز دارند که دارای لوازم پیش رفته ی ماه

 سردخانه هستند.
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 حمل ماهی باید یخچال وسردخانه داشته باشند؟ چرا کشتی ها و کامیون های-10

 برای اینکه این ماده ی با ارزش غذایی فاسد نشود.

 ند نوع ماهی خوراکی که از دریای خزر صید می شود نام ببرید؟چ-11

 اوزون برون –فیل ماهی  –دراکول –تاس ماهی -یلکاک-کفال–کپور  -سوف –ماهی سفید –ماهی کولی 

 از آبزیان خوراکی خلیج فارس و دریای عمان را نام ببرید.چند نوع ماهی -12

 میگو-زبیده –شوریده –قباد –حلوا –سنگسر –ماهی سرخو 

 طرز تهیه کنسرو ماهی در کرخانه های کنسرو سازی را توضیح دهید؟-13

بزرگ  اتقطع ی را بهکارخانه حمل می کنند درآنجا ماه ماهی را پس از صید با کامیون های یخچال دار به

ای هتکه  برش می دهند و در دیگ های مخصوص می ریزند تا در مدت معینی بپزد بعد با دستگاه خودکار

ی شوند ارج مخپخته شده را درون قوطی می ریزند و نمک و روغن به آن اضافه می کنند هوای قوطی ها نیز 

 تا فاسد نشوند.

 د؟در شهرهای بندری مردم بیشتربه چه شغل هایی مشغولن-14

نج سازی در کارخانه های کشتی سازی و ل–نبارداری ا-بارگیری و بار اندازی کاالهای کشتی ها–ماهیگیری 

 ومراکز تعمیر و نگهداری آنها مشغول هستند.

 کارخانه های کشتی سازی و لنج سازی در اطراف کدام شهرهای ایران قرار دارند؟  -15

 ونکا در سواحل دریای خزر در اطراف بندرعباس بوشهر و چابهار در جنوب

 ریا چه نقشی در توسعه گردشگری در ایران دارد؟د-16

یران و انوبی مردم برای تفریح و گذراندن تعطیالت تابستان به سواحل شمالی ایران سفر میکنند سواحل ج

از  رتمساف جزایر قشم و کیش و بندر عباس و چابهار نیز برای گردشگری در فصل زمستان مناسب هستند و

 دریاها بناهای تاریخی و بازارهای ای نواحی دیدن می کنند.

وجودات باارزش دریایی که در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می کنند را نام چند نوع از م-17

 ببرید؟

 صدف ها       الک پشت ها     نهنگ ها و دلفین ها       مرجان ها  ماهی های تزئینی
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 دریا می کنیم چیست؟ استفاده فراوانی که ازوظیفه ما درمقابل -18

 این است که به دریا آسیب نزنیم واز آن موجودات با ارزشش حفاظت کنیم.

 .است.ین دالیل اهمیت خلیج فارس وجود منابع سرشار ..............و..............یکی از مهمتر-19

 گاز –نفت 

 ...........نیز دارای منابع نفت و گاز است.عالوه بر خلیج فارس دریای  در ایران-20

 خزر 

 زرگترین منبع ماهیان خاویاری در جهان ........ است.ب-21

 دریای خزر 

د را م دریای جنوب .........است که با نزدیک شدن به ماه مهر ماهیگیران جنوب خواز آبزیان مه-22

 برای صید آن آماده می کنند.

 میگو

 نه های ...........منتقل می شوند.خوراکی صید شده به کارخا بخشی از ماهی های-23

 کنسروسازی 

 ورهای دیگرغذایی دریایی ایران همه ساله مقدار زیادی ..........و.............به کش از بین منابع-24

 صادر می کند .

 میگو و خاویار

 ...........و...............هستند.ز بزرگترین زیست گاههای موجودات دریایی ا-25

 خلیج فارس و دریای عمان

 ریای خزر محل زندگی .........و...........است.د-26

 پرندگان -ماهیان 


