
 3جغرافیای  سومپرسش های امتحان نهایی درس 

 1قسمت

 ردیف شرح سوال بارم

 :است نادرست عبارت کدام و درست عبارت کدام کنید تعیین 5/1

 آورد پدید دوره آن انسان زندگی در بزرگی تحول آتش کشف همچون چرخ اختراع -1

 .است مناسب طوالنی نسبتاً و متوسط های مسافت برای ریلی ونقل حمل -2

 است مناسب زمان در جویی صرفه و طوالنی های مسافت برای هوایی ونقل حمل -3

 .باشند می بار حمل برای مناسب کشتیهای کروز های کشتی -4

 .رساند می  زیادی آسیب زیست محیط به لوله طریق از مواد انتقال -5

 .آورد وجود به ریلی و آبی ونقل حمل در بزرگی تحول آتش کشف -6

1 

 :(کلیدی واژگان. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 3

 اطالعات و( کاال) بار( مسافر،) مردم............................. از است عبارت ونقل حمل -1

 .هستند گردشگری تفریحی های کشتی....................  های کشتی -2

 .شود می محسوب..............................از ای شاخه ونقل، حمل جغرافیای -3

 اخودروه سرعت افزایش همچنین و ترافیکی مشکل حل برای............... و................. ساختن بیستم، قرن دوم نیمه در -4

 .شد متداول

 .یافت گسترش جهان سراسر در هوایی ونقل حمل ،...........................هواپیماهای تولید با -5
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 :دهید انطباق چپ سمت موارد به را راست سمت موارد 1

 حمل ونقل آبی شود یم استفاده شیوه این از اغلب نیز روستایی مناطق افتاده یا دور مکانهای به رفتن رایب

 لوله با ونقل حمل این شیوه حمل و نقل یک هفتم حمل و نقل جاده ای است.در سوخت مصرف

 ای جاده ونقل ملح دارد جهان در گستردهای پوششاین نوع حمل ونقل 

 حمل ونقل ریلی 
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 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 .وندش خارج مقصد در و بروند آن درون به بار با توانند می دار چرخ نقلیه   وسیله زیادی تعداد کشتی نوع دراین  -1

 .ببرید نام فقط را تاامروز گذشته از لوکوموتیو انواع -2

 است؟ جهان در ریلی شبکه ترین   طوالنی و ترین گسترده دارای کشور کدام -3

4 

 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 9

 1.بنویسید اخیررا قرن درنیم ونقل حمل صنعت در تحول و گسترش موجب عوامل -1

 1.دهید شرح را جغرافیا با نقل و حمل میان متقابل ارتباط -2

 1.دهید شود؟شرح می محسوب اقتصادی جغرافیای از ای شاخه ونقل حمل جغرافیای چرا -3

 1.بنویسید را ریلی ونقل حمل  های ویژگی -4

 1.بنویسید را( پرسرعت)قطارتندرو تعریف -5

 1.بنویسید را هوایی ونقل حمل مزایای -6

 1.بنویسید را لوله خطوط مزایای -7

 1.بنویسید را هواپیما کاربردهای ترین مهم -8

 1.بنویسید را کانتینرها اهمیت -9
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 6 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1



 .بنویسید شده مشخص سوال عالمت با که بنادری نام رو روبه درنقشه

 
 سواالت چهارگزینه ای: 3

 سه فرودگاه مهم کشور کدام گزینه نشان می دهد؟-1

 قشم-امام خمینی-(مهرآباد1

 کیش-قشم-(امام خمینی2

 کیش-مهرآباد-(بیرجند3

 امام خمینی-مشهد-(مهرآباد4

 :دهد می کاهش را بارگیری و تخلیه هزینهاین نوع کشتی  -2

 رو-(رو1

 (نفت کش2

 (فله بر3

 (کروز4

 ؟دارد را مسافر کمتری جایی تعداد جابه قابلیت ها شیوه سایر به نسبت درکدام نوع شیوه حمل ونقل -3

 (حمل ونقل دریایی1

 (حمل ونقل جاده ای2

 (حمل ونقل ریلی3

 حمل ونقل هوایی(4

 کدام کشورساخته شد؟ در بخار موتور مجهزبه لوکوموتیوهای نخستین -4

 (ایتالیا1

 (آلمان2

 (فرانسه3

 (انگلستان4
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 3جغرافیای  سومپرسش های امتحان نهایی درس 

 1نمونه

 ردیف شرح سوال بارم

 :است نادرست عبارت کدام و درست عبارت کدام کنید تعیین 5/1

 درست.آورد پدید دوره آن انسان زندگی در بزرگی تحول آتش کشف همچون چرخ اختراع -1

 درست.است مناسب طوالنی نسبتاً و متوسط های مسافت برای ریلی ونقل حمل -2

 درست.است مناسب زمان در جویی صرفه و طوالنی های مسافت برای هوایی ونقل حمل -3

 نادرست.باشند می بار حمل برای مناسب کشتیهای کروز های کشتی -4

 نادرست.رساند می  زیادی آسیب زیست محیط به لوله طریق از مواد انتقال -5

 نادرست.آورد وجود به ریلی و آبی ونقل حمل در بزرگی تحول آتش کشف -6

1 

 :(کلیدی واژگان. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 3

 اطالعات و( کاال) بار( مسافر،) مردم................انتقال............. از است عبارت ونقل حمل -1

 .هستند گردشگری تفریحی های کشتی .........کروز........... های کشتی -2

 .شود می محسوب.................جغرافیای اقتصادی.............از ای شاخه ونقل، حمل جغرافیای -3

 همچنین و ترافیکی مشکل حل برای..........آزادراه ها..... و..........بزرگراه ها....... ساختن بیستم، قرن دوم نیمه در -4

 .شد متداول خودروها سرعت افزایش

 .یافت گسترش جهان سراسر در هوایی ونقل حمل ،............بویینگهواپیماهای  تولید با -5
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 :دهید انطباق چپ سمت موارد به را راست سمت موارد 1

ی م استفاده شیوه این از اغلب نیز روستایی مناطق افتاده یا دور های مکان به رفتن رایب

 شود

 جاده ای حمل ونقل

 ونقل ریلیحمل  .است ای جاده نقل و حمل هفتم یک نقل و حمل شیوه دراین سوخت مصرف

 آبی ونقل حمل دارد جهان در ای گسترده این نوع حمل ونقل پوشش

 حمل ونقل با لوله 
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 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 .وندش خارج مقصد در و بروند آن درون به بار با توانند می دار چرخ نقلیه   وسیله زیادی تعداد کشتی نوع دراین  -1

 رو ــ رو های کشتی

 .ببرید نام فقط را تاامروز گذشته از لوکوموتیو انواع -2

 لوکوموتیوهای برقی (3لوکوموتیو های دیزلی  (2(لوکوموتیوهای بخاری1

 است؟ جهان در ریلی شبکه ترین   طوالنی و ترین گسترده دارای کشور کدام -3

 ایاالت متحده آمریکا 
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 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 9

 1.بنویسید اخیررا قرن درنیم ونقل حمل صنعت در تحول و گسترش موجب عوامل -1

 حمل ونقل، برای تقاضا و جمعیت (افزایش1

 جهانی، اقتصاد و تجارت گسترش (2

 حمل ونقل وسایل تولید در فناوری و علمی (پیشرفتهای3 

 1.دهید شرح را جغرافیا با نقل و حمل میان متقابل ارتباط -2

مطالعه زمین سطح در را اطالعات و بار انسان، جابه جایی که جغرافیاست دانش از شاخه ای حمل ونقل جغرافیای  
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مدیریت  و برنامه ریزی منظور به محیط بر تأثیرات آنها و حمل ونقل شیوه های و پراکندگی الگوهای بررسی به و می کند

 می پردازد. مطلوب منطقه ای

 1.دهید شود؟شرح می محسوب اقتصادی جغرافیای از ای شاخه ونقل حمل جغرافیای چرا -3

دارد، مهمی نقش تجاری و خدماتی تولیدی، واحدهای گزینی مکان و اقتصادی های فعالیت در ونقل حمل که آنجا از  

 .شود می محسوب اقتصادی ازجغرافیای ای شاخه ونقل، حمل جغرافیای

 1.بنویسید را ریلی ونقل حمل  های ویژگی -4

 .است جهان در مسافر و کاال حمل های شیوه مهمترین از یکی همچنان ریلی ونقل حمل-1

  .شود می استفاده کشد می خود دنبال به را قطار های واگن که لوکوموتیوی و ریل از انتقال برای شیوه این در -2

 .است مناسب طوالنی نسبتاً و متوسط های مسافت برای ریلی ونقل حمل-3

 .کنند می حمل کانتینری یا ای فله صورت به را ،بار قطارها-4

 1.بنویسید را( پرسرعت)قطارتندرو تعریف -5

 .گویند می سرعت پر قطار باشند داشته سرعت ساعت در کیلومتر200  از بیش که قطارهایی به معموالً

 1.بنویسید را هوایی ونقل حمل مزایای -6

  .است مناسب زمان در جویی صرفه و طوالنی های مسافت برای و بوده ونقل حمل های شیوه ترین سریع -1

 .نیست آن راه برسر موانع و ها ناهمواری و ندارد نیاز مسیر احداث به هوایی ونقل حمل-2

 .دارد باالیی بسیار امنیت هوایی ونقل حمل-3

 1.بنویسید را لوله خطوط مزایای -7

 .است صرفه به مقرون بسیار که است روزی طورشبانه به مایعات از عظیمی حجم انتقال-1

 .رساند می آسیب زیست محیط به کمتر لوله طریق مواداز انتقال-2

 1.بنویسید را هواپیما کاربردهای ترین مهم -8

 ادهد تحویل مقصد به سریع باید که شدنی فاسد مواد یا و ارزشمند حجم، کم و سبک کاالهای حمل هواپیمابرای از-1

  .آن نظایر و غذایی مواد دارو، گل، الکترونیکی، مانندتجهیزات شود می استفاده شوند

 .کشاورزی مزارع سمپاشی یا و انسانی و طبیعی سوانح و تصادفات مانند اضطراری موارد در استفاده-2

 1.بنویسید را کانتینرها اهمیت -9

 هامیکاال تر سریع تخلیه و جایی جابه سرعت افزایش موجب دارند اندازه نظر از مشخصی استانداردهای که کانتینرها-1

  .کردند می توقف بارگیری و تخلیه برای بندر در را زیادی زمان ها کشتی کانتینرها، تولید از قبل. شوند

 می موجب شده، نوشته کاالها مشخصات آنها در که کانتینرها روی های برچسب و کاالها بودن محفظه داخل -2

 .شود تر ن آسا ها محموله داری انبار و شودمدیریت

 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

 .بنویسید شده مشخص سوال عالمت با که بنادری نام رو روبه درنقشه
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 سواالت چهارگزینه ای: 3

 سه فرودگاه مهم کشور کدام گزینه نشان می دهد؟-1

 قشم-امام خمینی-(مهرآباد1

 کیش-قشم-(امام خمینی2

 کیش-مهرآباد-(بیرجند3

 امام خمینی-مشهد-(مهرآباد4

 :دهد می کاهش را بارگیری و تخلیه هزینهاین نوع کشتی  -2

 رو-(رو1

 (نفت کش2

 (فله بر3

 (کروز4

 ؟دارد را مسافر کمتری جایی تعداد جابه قابلیت ها شیوه سایر به نسبت درکدام نوع شیوه حمل ونقل -3

 (حمل ونقل دریایی1

 (حمل ونقل جاده ای2

 (حمل ونقل ریلی3

 حمل ونقل هوایی(4

 کدام کشورساخته شد؟ در بخار موتور مجهزبه لوکوموتیوهای نخستین -4

 (ایتالیا1

 (آلمان2

 (فرانسه3

 (انگلستان4
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