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 3جغرافیای  سومپرسش های امتحان نهایی درس 

 2نمونه

 ردیف شرح سوال بارم

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

 .شدند ساخته درآلمان بخار موتور مجهزبه لوکوموتیوهای نخستین -1

 گویند می سرعت پر قطار باشند داشته سرعت ساعت در کیلومتر160  از بیش که قطارهایی به معموالً -2

 .تاس طوالنی های مسافت در بزرگ و حجیم کاالهای ویژه به کاالها جایی جابه برای روش ترین ارزان و ترین صرفه به مقرون کشتی با کاال حمل -3

 .دارد را مسافر کمتری تعداد جایی جابه قابلیت ها شیوه سایر به نسبت ای جاده ونقل حمل -4

1 

 :(کلیدی واژگان. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 5/3

 5/0اطالعات. و( کاال) بار( مسافر،) مردم ........................... از است عبارت حمل ونقل -1

 5/0مطالعه می کند. زمین سطح در را اطالعات و بار انسان، جابه جایی که جغرافیاست دانش از شاخه ای ............................ -2

 1شد. متداول خودروها سرعت افزایش و همچنین ترافیکی مشکل حل برای ..................... و ................. ساختن بیستم، قرن دوم نیمه در -3

 5/1کشورند. های آزادراه پرترددترین از ........... ــ تهران و .......... ــ .......... ــ تهران آزادراه های -4

 

2 

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

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

 محجی کاالهای ویژه به کاالها جایی جابه برای روش ترین ارزان و ترین صرفه به مقرون  ونقل حمل شیوه نوع این

 است طوالنی های مسافت در بزرگ و

هوایی نقل و حمل  

لوله با نقل و حمل است مناسب زمان در جویی صرفه و طوالنی مسافتهای برای ونقل حمل شیوه نوع این  

 گیرد می صورت کشورها بین یا کشور یک داخل در که  پتروشیمی مواد و گاز نفتی، های فراورده و خام نفت انتقال

 .شود می انجام ونقل حمل شیوه نوع بیشتربااین

ریلی نقل و حمل  

ای جاده نقل و حمل است مناسب طوالنی نسبتاً و متوسط های مسافت برای ونقل حمل شیوه نوع  این  
 

3 

 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 باشد؟ می درجهان هوایی ونقل حمل طریق از مسافر تعداد بیشترین دارای کشور کدام -1

 25/0است؟ کدام محیط با ازنظرسازگاری تیو لوکومو نوع بهترین -2

 75/0سه مورد.ببرید نام را باربری های کشتی انواع مهمترین -3

 25/0آالیندگی کدام نوع شیوه حمل ونقل کمتراست؟ -4

4 

 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 8

 .کنید تعریف را ونقل حمل -1

 .دهید توضیح را ونقل حمل اهمیت -2

 .بنویسید را ای جاده ونقل حمل  ومشکالت ها محدودیت -3

 .بنویسید را دریایی ونقل حمل ومشکالت معایب -4

 .کنید تعریف را هوایی ونقل حمل -5

 .بنویسید را ای لوله ونقل حمل کاربرد -6

 .بنویسید را ای لوله ونقل حمل هاومشکالت محدودیت -7

 .بنویسید را ای جاده ونقل درحمل جغرافیایی فضای تعییر عوامل -8

5 

 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

 را رسم کنید. وتهران مشهد درنقشه گنگ ایران مسیرراه آهن تهران بندرامام خمینی
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 سواالت چهارگزینه ای: 3

 است: پرسرعت جهان قطارهای اولین از -1

 گوانچو ــ پکن (1

 ازاکا و توکیو (2

 پکن-(شانگهای3

 بوستون-(نیویورک4

 طوالنی ترین مسیرقطاربرقی دنیا کدام است؟-2

 بوستون-نیویورک (1

 پکن-شانگهای (2

 ازاکا و توکیو (3

 گوانچو ــ پکن (4

 حداکثرسرعت قطارهای پرسرعت چقدراست؟-3

1)160 

2)300 

3)450 

4)540 

 طوالنی کدام است؟ مسافت های در بزرگ و حجیم کاالهای به ویژه کاالها برای جابه جایی روش ارزان ترین و صرفه ترین به مقرون -4

 ریلی(حمل ونقل 1

 (حمل ونقل آبی2

 (حمل ونقل جاده ای3

 (حمل ونقل هوایی4

 بخشید؟ سرعت را کاال جابه جایی ظرفیت دریایی حمل ونقل در مهم تحول دو دهه درکدام -5

1)1965 

2)1975 

3)1970 

4)1990 

 بندرایران می باشد؟ در کاال بارگیری و تخلیه میزانبیشترین  -6
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 (بندرشهیدرجایی1

 (بندربوشهر2

 (بندرانزلی3

 (بندرامام خمینی4
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 3جغرافیای  سومپرسش های امتحان نهایی درس 

 2نمونه

 ردیف شرح سوال بارم

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

 نادرست.شدند ساخته درآلمان بخار موتور مجهزبه لوکوموتیوهای نخستین -1

 درست.گویند می سرعت پر قطار باشند داشته سرعت ساعت در کیلومتر160  از بیش که قطارهایی به معموالً -2

 .تاس طوالنی های مسافت در بزرگ و حجیم کاالهای ویژه به کاالها جایی جابه برای روش ترین ارزان و ترین صرفه به مقرون کشتی با کاال حمل -3

 درست

 درست.دارد را مسافر کمتری تعداد جایی جابه قابلیت ها شیوه سایر به نسبت ای جاده ونقل حمل -4

1 

 :(کلیدی واژگان. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 5/3

 5/0.اطالعات و( کاال) بار( مسافر،) مردم ..............جابه جایی............ از است عبارت ونقل حمل -1

 5/0.کند مطالعه می زمین سطح در را اطالعات و بار انسان، جایی جابه که جغرافیاست دانش از ای شاخه .................جغرافیای حمل ونقل........... -2

 متداول خودروها سرعت افزایش و همچنین ترافیکی مشکل حل برای ........آزادراه ها............. و ............بزرگراه ها..... ساختن بیستم، قرن دوم نیمه در -3

 1.شد

 5/1.کشورند های آزادراه پرترددترین از .....قم...... ــ تهران و ...قزوین....... ــ ......کرج.... ــ تهران های آزادراه -4
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 :دهید انطباق چپ سمت موارد به را راست سمت موارد 2

ای جاده نقل و حمل است تر مناسب( کیلومتر400  از معموالًکمتر)کوتاه های مسافت برای ونقل حمل شیوه این  

 محجی کاالهای ویژه به کاالها جایی جابه برای روش ترین ارزان و ترین صرفه به مقرون  ونقل حمل شیوه نوع این

 است طوالنی های مسافت در بزرگ و

آبی ونقل حمل  

هوایی نقل و حمل است مناسب زمان در جویی صرفه و طوالنی مسافتهای برای ونقل حمل شیوه نوع این  

 گیرد می صورت کشورها بین یا کشور یک داخل در که  پتروشیمی مواد و گاز نفتی، های فراورده و خام نفت انتقال

 .شود می انجام ونقل حمل شیوه نوع بیشتربااین

لوله با نقل و حمل  

ریلی نقل و حمل است مناسب طوالنی نسبتاً و متوسط های مسافت برای ونقل حمل شیوه نوع  این  
 

3 

 :دهید کوتاه زیرپاسخ های پرسش به 5/1

 می باشد؟ درجهان طریق حمل ونقل هوایی از مسافر تعداد بیشترین دارای کشور کدام  -1

 ایاالت متحده آمریکا

 25/0است؟ کدام محیط با ازنظرسازگاری تیو لوکومو نوع بهترین -2

 لوکوموتیو برقی

 75/0سه مورد.ببرید نام را باربری های کشتی انواع مهمترین -3

 (نفت کش ها3(کانتینربر2(فله بر 1

 25/0کمتراست؟آالیندگی کدام نوع شیوه حمل ونقل  -4

 حمل وتقل ریلی

4 

 :دهید کامل زیرپاسخ های پرسش به 8

 .کنید تعریف را ونقل حمل -1

 .اطالعات و( کاال) بار( مسافر،) مردم جایی جابه از است عبارت حمل ونقل

 .دهید توضیح را ونقل حمل اهمیت -2

 :سیاسی اهمیت
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 از آن رنظای و ها تنگه بندرها، ها، کانال به دسترسی. شود می محسوب کشور یک ملی قدرت عوامل از ونقل حمل پیشرفته های شبکه و وسایل داشتن 

 .کنند استفاده سیاسی ابزار یک عنوان به خاص مواقع در آنها از توانند می ها حکومت و بوده کشورها سیاسی قدرت عوامل

 :اجتماعی اهمیت

 رهنگیف و هنری اجتماعی، های درفعالیت شرکت و آموزشی مراکز بهداشتی، و درمانی مراکز به دسترسی سکونت، و کار محل بین جایی جابه برای مردم 

 تلفمخ نواحی بین فرهنگی تبادل و مردم ارتباط در سزایی به اهمیت ونقل حمل. دارند نیاز مناسب ونقل حمل به فراغت اوقات گذران و تفریحی امور و

 .دارد

 :اقتصادی اهمیت

 یکدیگر به خود اقتصادی نیازهای برآوردن برای بینالمللی سطح در چه و کشورها داخل در چه نواحی همه و نیست کفا خود ای ناحیه هیچ امروزه 

 به تجارت و توزیع و تولید اقتصادی های فعالیت. دانند کشورهامی اقتصاد زیربنایی رکن و اقتصادی توسعه کلید را حملونقل صاحبنظران،. اند وابسته

 .دارد نیاز ونقل حمل ساختهای زیر به کشورها در مهم اقتصادی فعالیت یک عنوان به نیز گردشگری. اند وابسته حملونقل های شبکه به شدت

 :محیطی زیست اهمیت

 ای جلوگیری برای تا کنند می تالش جوامع همه دارد، محیطی زیست مشکالت و مسائل بروز در ونقل حمل های فعالیت که نقشی به توجه با امروزه

 .کنند ریزی برنامه و اندیشی چاره مشکالت حل و نامطلوب آثار این کاهش

 .بنویسید را ای جاده ونقل حمل  ومشکالت ها محدودیت -3

  .دارد را مسافر کمتری تعداد جایی جابه قابلیت ها شیوه سایر به نسبت ای جاده ونقل حمل -1

 .است ریلی و آبی ونقل حمل از کمتر ها وتریلی ها کامیون توسط کاال حمل ظرفیت -2

 .است زیاد بسیار ونقل حمل شیوه این در زیست محیط آالیندگی و سوخت مصرف میزان-3

 .بنویسید را دریایی ونقل حمل ومشکالت معایب -4

 .باالست هابسیار کشتی خرید یا ساخت همچنین و بنادر تجهیزات و ها اسکله و بنادر احداث هزینه-1

 .است کم ونقل حمل های ه شیو سایر به نسبت کشتی سرعت-2

 .کنید تعریف را هوایی ونقل حمل -5

 .است آسمان در پرواز طریق از بار و انسان جایی جابه هوایی ونقل حمل

 .بنویسید را ای لوله ونقل حمل کاربرد -6

 الانتق کشورها بین یا کشور یک داخل در که است موادپتروشیمی و گاز نفتی، های فرآورده و خام نفت انتقال ای لوله حمل مهم کاربردهای از یکی

 .دهند می راانجام

 .بنویسید را ای لوله ونقل حمل هاومشکالت محدودیت -7

 .دارد نیاز فراوان گذاری سرمایه به ای واسطه های ایستگاه و ها لوله تعمیر و احداث-1

 .شود سوزی آتش و انفجار باعث تواند می زیرا دارد نیاز زیاد مراقبت به جنگ یا زلزله مانند مترقبه غیر حوادث نظر از لوله خطوط -2

 .بنویسید را ای جاده ونقل درحمل جغرافیایی فضای تعییر عوامل -8

 .دادند تغییر را جغرافیایی فضای و شدند تبدیل آسفالته های جاده به خاکی های جاده عصرخودروها، به ورود با-1

 .دارند خودرو یک از بیش ها خانواده برخی امروزه که طوری به است یافته افزایش همواره شخصی خودروی داشتن برای جهان مردم تمایل-2

 درس: تصاویر و ها شکل به مربوط سوال 1

 را رسم کنید. وتهران مشهد درنقشه گنگ ایران مسیرراه آهن تهران بندرامام خمینی
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 سواالت چهارگزینه ای: 3

 است: پرسرعت جهان قطارهای اولین از -1

 گوانچو ــ پکن (1

 ازاکا و توکیو (2

 پکن-(شانگهای3

 بوستون-(نیویورک4

 طوالنی ترین مسیرقطاربرقی دنیا کدام است؟-2

 بوستون-نیویورک (1

 پکن-شانگهای (2

 ازاکا و توکیو (3

 گوانچو ــ پکن (4

 حداکثرسرعت قطارهای پرسرعت چقدراست؟-3

1)160 

2)300 

3)450 

4)540 

 کدام است؟ طوالنی های مسافت در بزرگ و حجیم کاالهای ویژه به کاالها جایی برای جابه روش ترین ارزان و ترین صرفه به مقرون -4

 (حمل ونقل ریلی1

 (حمل ونقل آبی2

 (حمل ونقل جاده ای3

 (حمل ونقل هوایی4

 ؟بخشید سرعت را کاال جایی جابه ظرفیت دریایی ونقل حمل در مهم تحول دو درکدام دهه -5

1)1965 

2)1975 

3)1970 

4)1990 

 درایران می باشد؟بن در کاال بارگیری و تخلیه میزانبیشترین  -6

 (بندرشهیدرجایی1

 (بندربوشهر2

 (بندرانزلی3
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 (بندرامام خمینی4
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