
 3جغرافیای  چهارم پرسش های امتحان نهایی درس

 1نمونه

رد شرح سوال بارم

 یف

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

 .ونقل حمل های سامانه کردن بهینه هدف با اجرایی و ریزی برنامه های فعالیت کلیه از است پایدارعبارت ونقل حمل -1

 .دارد پهنا قوسی درجه15 ساعتی هرقاچ -2

 .شود کم تقویم روزاز یک باید )امریکا( شرق به )آسیا(غرب از روزگردان خط از عبور هنگام  -3

 .است کمتر آن احداث هزینه باشد، تر   کوتاه مسیر هرچه -4

1 

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

 .شود رفع خوبی به ونقل حمل به مربوط نیازهای آن در که ونقلی حمل یعنی حمل ونقل............................. -1

 .شود می گفته.................................اند گرفته قرار مکانها بین که خطوطی -2

 .است..................«   فرهنگ» تقویت ایمنی، فرهنگ زمینه   در مهم گامهای از یکی -3

  .دارد ..................و آسیا غربی جنوب منطقه در مناسبی بسیار ترابری و   جغرافیایی موقعیت ایران کشور -4

2 

 :دهید انطباق چپ سمت موارد به را راست سمت موارد 1

 
 

  است موتورشان زیاد عمر و کنند نمی آلوده را هوا ها اتوبوس این سواری دوچرخه 

 است. BRTمعادل فارسی این اتوبوس ها  برقی های اتوبوس

 شهرهاست در مسافت کیلومتر5  تا برای سفرهای مناسب وسیله ای تندرو  اتوبوس  مسیرهای

 ندارد ترافیک و می کند جابه جا را شهری از مسافران زیادی تعداد دارد، کمتری آالیندگی حمل ونقل نوع این ریلی شهری درون ونقل حمل 

3 

 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 1

  .ندارد ترافیک و شود می حمل بیشتری بار و مسافر ونقل حمل نوع دراین -1

  .است ونقل حمل مختلف  شیوه چند یا دو از ترکیبی -2

  شهربمیئی؟ ساعت یا است گرینویچ از تر عقب ساعت3کانادا جان سنت شهر ساعت -3

 هردرجه قوسی چند دقیقه زمانی است؟  -4

4 

 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 13

 1.کنید حساب شهررا دو این انحراف شاخص درصد.کیلومتراست140 شهر دو این مستقیم فاصله و کیلومتر280 شهر دو مسیر طول -1

 1.بنویسید را نقل و حمل وتوسعه رشد های نشانه -2

 2.بنویسید را همراه تلفن هوشمند های گوشی برروی(GPS)جهانی یاب موقعیت سیستم  های قابلیت ترین مهم -3

 1.بنویسید را اخیر درچنددهه شهری درون نقل و حمل مدیریت  اهمیت علل -4

 1.بنویسید را انرژی مصرف بر ونقل حمل تأثیر -5

 2.بنویسید گازرا و نفت حمل لوله خطوط نزدیک ساکنان برای الزم های آموزش ترین مهم -6

 1.کنید بیان را وجهی چند نقل و حمل از استفاده علت -7

 1.بنویسید را شبکه تعریف -8

 2را بنویسید. بزرگ شهرهای در ویژه به شهری ونقل حمل مشکالت مهمترین -9

 1.دهید توضیح را نقل و درحمل محموله حجم و نوع نقش -10

  

5 



 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

 دوشکل را باهم مقایسه کنید.چه تفاوتی بایکدیگردارند؟توضیح دهید.

 
  

6 

 سواالت چهارگزینه ای: 1

 .کند می جبران را گذاری سرمایه هزینه آینده در آن بازدهی اما دارد نیاز فراوانی  سرمایه به نقل و حمل نوع کدام -1

 هوایی نقل و حمل (1

 ریلی نقل و حمل (2

 آبی نقل و حمل(3

 ای جاده نقل و حمل(4

 .است....................................  برعهده ریلی و ای جاده آبی، ونقل حمل مدیریت -2

 ها شهرداری(1

 نفت وزارت(2

 شهرسازی و راه وزارت (3

 کشور وزارت(4
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 3جغرافیای  چهارم پرسش های امتحان نهایی درس

 1نمونه

رد شرح سوال بارم

 یف

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

 .نادرستونقل حمل های سامانه کردن بهینه هدف با اجرایی و ریزی برنامه های فعالیت کلیه از است پایدارعبارت ونقل حمل -1

 درست.دارد پهنا قوسی درجه15 ساعتی هرقاچ -2

 درست.شود کم تقویم روزاز یک باید )امریکا( شرق به )آسیا(غرب از روزگردان خط از عبور هنگام -3

 درست.است کمتر آن احداث هزینه باشد، تر   کوتاه مسیر هرچه -4

1 

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

 پایدار.شود رفع خوبی به ونقل حمل به مربوط نیازهای آن در که ونقلی حمل یعنی ونقل.............................حمل  -1

 مسیر.شود می گفته.................................اند گرفته قرار مکانها بین که خطوطی -2

 بیمه.است..................«   فرهنگ» تقویت ایمنی، فرهنگ زمینه   در مهم گامهای از یکی -3

 قفقاز.دارد ..................و آسیا غربی جنوب منطقه در مناسبی بسیار ترابری و   جغرافیایی موقعیت ایران کشور -4

2 

 :دهید انطباق چپ سمت موارد به را راست سمت موارد 1

 

 

 
 

  است زیادموتورشان  عمر و کنند نمی آلوده را هوا ها اتوبوس این سواری دوچرخه 

 است. BRTمعادل فارسی این اتوبوس ها  برقی های اتوبوس

 شهرهاست در مسافت کیلومتر5  تا برای سفرهای مناسب وسیله ای تندرو  اتوبوس  مسیرهای

 ندارد ترافیک و می کند جابه جا را شهری از مسافران زیادی تعداد دارد، کمتری آالیندگی حمل ونقل نوع این ریلی شهری درون ونقل حمل 

  است موتورشان زیاد عمر و نمی کنند آلوده را هوا اتوبوس ها این برقی های اتوبوس  

 است. BRTمعادل فارسی این اتوبوس ها  تندرو  اتوبوس  مسیرهای

 شهرهاست در مسافت کیلومتر5  تا برای سفرهای مناسب وسیله ای سواری دوچرخه

 ندارد ترافیک و می کند جابه جا را شهری از مسافران زیادی تعداد دارد، کمتری آالیندگی حمل ونقل نوع این ریلی شهری درون ونقل حمل 

3 

 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 1

 ریلی.ندارد ترافیک و شود می حمل بیشتری بار و مسافر ونقل حمل نوع دراین -1

 چندوجهی.است ونقل حمل مختلف  شیوه چند یا دو از ترکیبی -2

 سنت جانشهربمیئی؟ ساعت یا است گرینویچ از تر عقب ساعت3کانادا جان سنت شهر ساعت -3

 دقیقه4است؟ زمانی دقیقه چند قوسی هردرجه -4

4 

 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 13

 1.کنید حساب شهررا دو این انحراف شاخص درصد.کیلومتراست140 شهر دو این مستقیم فاصله و کیلومتر280 شهر دو مسیر طول -1

200=140÷100×280 

 1.بنویسید را نقل و حمل وتوسعه رشد های نشانه -2

 ونقل بیشترحمل ایمنی و رفاه ها، هزینه و زمان کاهش سرعت، بهبود (2ها فرودگاه بنادر، ها، جاده مانند ونقل حمل وسایل و مسیرها (افزایش1

 2.بنویسید را همراه تلفن هوشمند های گوشی برروی(GPS)جهانی یاب موقعیت سیستم  های قابلیت ترین مهم -3
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پیشنهادی  مسیر چند نمایش و کاربر توسط  مقصد و مبدا کردن وارد (2 آنها نام و ها کوچه و ها خیابان و ها مکان و ها شهر   نقشه به (دسترسی1

 (4 ها مکان   جغرافیایی عرض و طول نمایش (3  ..و عمومی نقل و حمل وسایل با , پیاده صورت به مسیرها مسافت و زمان تخمین, افزار نرم توسط
 ها مکان هوایی و آب وضعیت نمایش

 1.بنویسید را اخیر درچنددهه شهری درون نقل و حمل مدیریت  اهمیت علل -4

 . اندافزایش  حال در پرجمعیت به ویژه شهرهای و اند داده جای خود در را جهان جمعیت بیشتر شهرها امروزه شهرنشینی، شتابان رشد(1

 .یافته است افزایش سکونت و کار محل بین فاصله نشینی   حومه و شهرها گسترش (2

 1.بنویسید را انرژی مصرف بر ونقل حمل تأثیر -5

 های مصرف سوخت موتوری، ونقل حمل وسایل توسعه با. شود  می مصرف و بار مسافر نقل و حمل برای انرژی زیادی میزان جهان در روزه همه

 .است یافته افزایش بسیار فسیلی

 2.بنویسید گازرا و نفت حمل لوله خطوط نزدیک ساکنان برای الزم های آموزش ترین مهم  -6

 از سپ نمیتوانند بالفاصله قطار رانندگان زیرا کنند؛ خودداری ریلها روی از توقف که شود داده آموزش باید قطار ریلهای نزدیک مناطق ساکنان به(1

 زخمی موجب عمومی، به اموال خسارتزدن عالوهبر که را قطارها سمت به اشیا پرتاب همچنین خطرات(2. کنند متوقف را قطار پیاده، عابران مشاهده

 .کرد آنان گوشزد به باید میشود، مسافران شدن

 1.کنید بیان را وجهی چند نقل و حمل از استفاده علت -7

 .می دهد کاهش مؤثری به طور را حمل ونقل هزینه های چندوجهی حمل ونقل

 1.بنویسید را شبکه تعریف -8

 اند. شده داده یکدیگر پیوند به مسیرهایی وسیله   به( سیستم) سامانه یک صورت به جغرافیایی که مکان های تعدادی از است عبارت شبکه

 2را بنویسید. بزرگ شهرهای در ویژه به شهری ونقل حمل مشکالت مهمترین -9

 بیماری های افزایش و هوا آلودگی (2کنند سپری خودروها کند حرکت یا توقف حالت در را زیادی زمان مدت مردم می شود موجب که (ترافیک،1

 خودروها سروصدای از ناشی منظر آلودگی و صوتی آلودگی (3بزرگ اند. شهرهای مهم مشکالت از که فشارخون، و استرس خستگی، سردرد، تنفسی،

 خودروها کردن پارک برای وقت اتالف و پارکینگ کمبود مشکل (4فرسوده خودروهای و ها موتورسیکلت و

 1.دهید توضیح را نقل و درحمل محموله حجم و نوع نقش-10

 یا خاص مراقبت به که کاالها برخی ونقل حمل  شیوه مثال، برای شود؛ می توجه ها محموله حجم و نوع به ونقل حمل  شیوه انتخاب در

 نگینس کاالهای یا الکترونیکی، تجهیزات مانند قیمت، گران کاالهای حمل  شیوه با غذایی، مواد یا دارو گل، مانند دارند، نیاز دار یخچال کانتینرهای

 .است متفاوت آهن، و سنگ زغال مانند حجیم، و

 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

 دوشکل را باهم مقایسه کنید.چه تفاوتی بایکدیگردارند؟توضیح دهید.

 
 طوالنی تونل طریق از راه ترین کوتاه شکل سمت چپ :احداث

 تونل بدون راه ترین طوالنی شکل سمت راست:احداث
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 سواالت چهارگزینه ای: 1

 .کند می جبران را گذاری سرمایه هزینه آینده در آن بازدهی اما دارد نیاز فراوانی  سرمایه به نقل و حمل نوع کدام -1

 هوایی نقل و حمل (1

 ریلی نقل و حمل (2
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 آبی نقل و حمل(3

 ای جاده نقل و حمل(4

 .است....................................  برعهده ریلی و ای جاده آبی، ونقل حمل مدیریت -2

 ها شهرداری(1

 نفت وزارت(2

 شهرسازی و راه وزارت (3

 کشور وزارت(4

 

 


