
 3پرسش های امتحان نهایی درس اول جغرافیای 

 3نمونه

 ردیف شرح سوال بارم

 :است نادرست عبارت کدام و درست عبارت کدام کنید تعیین 2

 .شد ساخته آلمان در جت هواپیمای اولین -1

 سایر هب نسبت بیشتری انعطاف متعدد های ایستگاه در توقف و راه مسیر در مختلف نقاط به دسترسی نظر از ریلی ونقل حمل -2

 .دارد ونقل حمل های شیوه

 .میشود فرستاده دیگر مکان به از مکانی لوله خطوط طریق از گازها، و مایعات یعنی سیاالت، معموالً -3

 .درسان می تهران یعنی مرکز به آغاجاری پاالیشگاه از را های نفتی فراورده که سراسری، لوله خط احداث برای  گام نخستین -4

 

1 

 :(کلیدی واژگان. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 2

 مطالعه زمین سطح در را اطالعات و بار انسان، جایی جابه که جغرافیاست دانش از ای شاخه .............................. -1

 .کند می

 .اند زیست محیط با سازگاری نظر از لوکوموتیوها نوع بهترین .............................. -2

 .کند می صادر ارمنستان و آذربایجان ،.................. ،........... به کشورهای لوله خطوط طریق از را طبیعی گاز ما کشور -3
 

2 

 :دهید انطباق چپ سمت موارد به را راست سمت موارد 2

 تفادهاس برسند، مقصد به سریع باید که شدنی فاسد مواد یا ارزشمند و حجم ،کم سبک کاالهای حمل برای

 شود می

 فله بر

 .نیست آن برسر راه موانع و ها ناهمواری و ندارد نیاز مسیر احداث به

 

 هواپیما

 ونقل حمل باربری های کشتی انواع مهمترین

 هوایی

 کروز .است پرهزینه معموالً ها کشتیاین  با سفر

 قطارپرسرعت      
 

3 

 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

  25/0.اطالعات و( کاال) بار( مسافر،) مردم جایی جابه -1

 1پرتردد ترین فرودگاه های کشوررا نام ببرید. -2

 25/0کدام کشوردارای بیشترین حمل ونقل هوایی درجهان است؟ -3

4 

 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 9

 2کنید: تعریف -1

  ونقل حمل جغرافیای(1 

   ای لوله ونقل حمل(2

 2هریک ازشیوه های حمل ونقل زیررا بنویسید:  مزایای -2

  ای جاده ونقل حمل(1

  ریلی ونقل حمل (2

 2هریک ازشیوه های حمل ونقل که در ذیل آمده بنویسید: های محدودیت -3

  ریلی ونقل حمل(1 

5 



  هوایی ونقل حمل(2

 2هریک ازموضوعات ذیل را بنویسید: اهمیت -4

  کانتینری و بر فله های کشتی (1

 دریایی ونقل حمل (2

 1.بنویسید را کروز های کشتی های ویژگی -5

 

 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

 مشهد را رسم کنید.-تبریز و تهران–درنقشه گنگ ایران مسیرراه آهن تهران 

 

6 

 سواالت چهارگزینه ای: 5/2

 کرده اند. پرواز خارج یا داخل به فرودگاههای آنها از مسافر تعداد بیشتریندرکدام کشور -1

 (آلمان1

 (روسیه2

 (ایاالت متحده امریکا3

 (چین4

 ؟دهند می افزایش را کاالها تخلیه و جایی   جابه سرعتکدام گزینه  -2

 (کانتینر1

 (قطار2

 هواپیما(3

 لوله(4

 است؟ بوده معمول منطقه درکدام  آبی های کانال و ها رودخانه در پارویی های قایق با ونقل حمل -3

 نیل دره(1

 النهرین بین(2

 آناتولی فالت(3

 خوزستان جلگه(4

 کدام مسیرراه آهن ریلی کشوربرقی است؟-4

 قم-(تهران 1

 مشهد-(تهران2

 تبریز-(تهران 3

 تبریز-(جلفا4

 کدام کشورهای اروپایی امروزه از سازندگان قطارهای پرسرعت اند؟-5

 (انگلستان و ایتالیا1

 (فرانسه وآلمان2

7 



 (هلند و دانمارک3

 (اسپانیا و پرتغال4
 

 



 3پرسش های امتحان نهایی درس اول جغرافیای کلید

 3نمونه

 ردیف شرح سوال بارم

 :است نادرست عبارت کدام و درست عبارت کدام کنید تعیین 2

 درست.شد ساخته آلمان در جت هواپیمای اولین -1

 سایر هب نسبت بیشتری انعطاف متعدد های ایستگاه در توقف و راه مسیر در مختلف نقاط به دسترسی نظر از ریلی ونقل حمل -2

 نادرست.دارد ونقل حمل های شیوه

 درست.میشود فرستاده دیگر مکان به از مکانی لوله خطوط طریق از گازها، و مایعات یعنی سیاالت، معموالً -3

 می تهران یعنی مرکز به آغاجاری پاالیشگاه از را های نفتی فراورده که سراسری، لوله خط احداث برای  گام نخستین -4

 نادرست.رساند
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 :(کلیدی واژگان. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 2

 مطالعه زمین سطح در را اطالعات و بار انسان، جایی جابه که جغرافیاست دانش از ای شاخه .................جغرافیای حمل ونقل............. -1

 .کند می

 .اند زیست محیط با سازگاری نظر از لوکوموتیوها نوع بهترین ................لوکوموتیوهای برقی.............. -2

 .کند می صادر ارمنستان و آذربایجان ،.......عراق........... ،....ترکیه....... به کشورهای لوله خطوط طریق از را طبیعی گاز ما کشور -3
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 :دهید انطباق چپ سمت موارد به را راست سمت موارد 2

 تفادهاس برسند، مقصد به سریع باید که شدنی فاسد مواد یا ارزشمند و حجم ،کم سبک کاالهای حمل برای

 می شود

 هواپیما

 نیست. آن برسر راه موانع و ناهمواری ها و ندارد نیاز مسیر احداث به

 

 ونقل حمل

 هوایی

 بر فله باربری کشتی های انواع مهمترین

 کروز است. پرهزینه این کشتی ها معموالً با سفر

 قطارپرسرعت 
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 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 حمل و نقل  25/0.اطالعات و( کاال) بار( مسافر،) مردم جایی جابه -1

  1پرتردد ترین فرودگاه های کشوررا نام ببرید. -2

 (شیراز4(امام خمینی 3( مشهد 2(مهرآباد 1

 25/0درجهان است؟کدام کشوردارای بیشترین حمل ونقل هوایی  -3

 ایاالت متحده آمریکا
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 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 9

 2کنید: تعریف -1

  ونقل حمل جغرافیای(1 

 به و مطالعه می کند زمین سطح در را اطالعات و بار انسان، جابه جایی که جغرافیاست دانش از شاخه ای حمل ونقل جغرافیای

ی م مدیریت مطلوب منطقه ای و برنامه ریزی منظور به محیط بر تأثیرات آنها و ونقل حمل شیوه های و پراکندگی الگوهای بررسی

 پردازد.
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 ای لوله ونقل حمل(2

 .شود می ارسال دیگر مکان به مکانی از لوله ازطریق گازها و مایعات یعنی سیاالت معموال ای، لوله ونقل حمل در  

 2هریک ازشیوه های حمل ونقل زیررا بنویسید:  مزایای -2

  ای جاده ونقل حمل(1

 .است تر مناسب( کیلومتر400  از معموالًکمتر) کوتاه های مسافت برای ونقل حمل شیوه این -1

 و اهر مسیر در مختلف نقاط به دسترسی نظر از را انعطاف بیشترین ونقل حمل های شیوه سایر به نسبت ای جاده ونقل حمل-2

 .دارد متعدد های ایستگاه در توقف

 .شود می استفاده شیوه این از اغلب نیز روستایی یا افتاده دور های مکان به رفتن برای -3

 .است تر هزینه کم شیوه این در( ها ترمینال)ها پایانه احداث-4

  ریلی ونقل حمل (2

 .است متوسط ها آن در( ها ترمینال) ها پایانه احداث های هزینه -1

 .خودروهاست از بیشتر بسیار قطار در مسافران راحتی همچنین. باالست ایمنی دارای قطار با جایی جابه کلی طور به -2

  .است جاده از کمتر طوالنی های درمسافت حمل هزینه و کنند حمل بار کامیون ها ده اندازه به توانند می باری قطارهای -3

 .است کمتر بسیار زیست محیط برای آن آالیندگی و است ای جاده ونقل حمل〖1/7〗   ریلی ونقل حمل در سوخت مصرف-4

 2هریک ازشیوه های حمل ونقل که در ذیل آمده بنویسید: های محدودیت -3

  ریلی ونقل حمل(1 

 .دارد نیاز هموار های زمین به ها جاده برخالف ریلی خطوط احداث -1

 لوکوموتیوها و ها واگن خرید یا تولید همچنین و بلندی و پستی و موانع دارای نواحی در ویژه به آهن خطوط احداث های هزینه -2 

 .باالست

  هوایی ونقل حمل(2

  .دارد نیاز هنگفت گذاری سرمایه به هواپیماها خرید و تولید همچنین و آن به بوط مر تجهیزات و ها فرودگاه احداث-1

 .است بیشتر بسیار ونقل حمل های شیوه سایر به نسبت هواپیماها در سوخت مصرف-2

 .است ونقل حمل های شیوه سایر از تر گران هواپیما با سفر -3

 2هریک ازموضوعات ذیل را بنویسید: اهمیت -4

  کانتینری و بر فله های کشتی (1

 قبل .شوند کاالهامی 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

 رانبا و شودمدیریت 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

 دریایی ونقل حمل (2

 حجم این آبی ونقل حمل وجود بدون و شود می انجام ها کشتی توسط وزن براساس جهانی تجارت درصد90  حدود امروزه-1

  .نبود ممکن امروز جهان در کاال واردات و صادرات عظیم

 مسافت در بزرگ و حجیم کاالهای ویژه به کاالها جایی جابه برای روش ترین ارزان و ترین صرفه به مقرون کشتی با کاال حمل-2

 .است طوالنی های

 1.بنویسید را کروز های کشتی های ویژگی -5

 دأمب به دوباره و دهند می گردش آب روی را مسافران محدود مدت طی که هستند گردشگری تفریحی های کشتی کروز های کشتی

 ستوران،ر و هستند طبقه چند هتل یک مانند کروز های کشتی برخی. است پرهزینه معموال کروز های کشتی با سفر. گردانند می باز

 .دارند آن نظایر و بازی زمین و استخر تئاتر، سینما،



 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1
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 کرده اند. پرواز خارج یا داخل به های آنها فرودگاه از مسافر تعداد بیشتریندرکدام کشور -1

 (آلمان1

 (روسیه2

 (ایاالت متحده امریکا3

 (چین4

 ؟دهند می افزایش را کاالها تخلیه و جایی   جابه سرعتکدام گزینه  -2

 (کانتینر1

 (قطار2

 هواپیما(3

 لوله(4

 بوده است؟ درکدام منطقه معمول  آبی و کانال های رودخانه ها در پارویی قایق های با حمل ونقل -3

 (دره نیل1
 (بین النهرین2
 (فالت آناتولی3
 (جلگه خوزستان4
 کدام مسیرراه آهن ریلی کشوربرقی است؟-4

 قم-(تهران 1

 مشهد-(تهران2

 تبریز-(تهران 3

 تبریز-(جلفا4

 کدام کشورهای اروپایی امروزه از سازندگان قطارهای پرسرعت اند؟-5

 ایتالیا(انگلستان و 1

 (فرانسه وآلمان2

 (هلند و دانمارک3

 (اسپانیا و پرتغال4
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