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 به نام خدا

 ان خراسان جنوبی  شهرستان بیرجنداست )س(    دبیرستان حضرت زینب        (1721) دهم          رشته انسانی دوازپایه       3جغرافیای 3سؤالات آزمون درس 

 نمره:                         12/آذر/11        عرب          ناهید دقیقه          طراح سؤالات : 54نام ونام خانوادگی:                                              وقت:

 بارم علم گنج بزرگی است که باخرج کردن تمام نمی شود.:فرمودند(ع)علی امام ردیف

 را مشخص کنید: زیر درست یا نادرست بودن جملات 1

 □غ      □ص داشتن وسایل وشبکه پیشرفته حمل ونقل از عوامل قدرت ملی یک کشور محسوب می شود.    -1
1 

 □غ        □ص             از طریق شبکه ریلی آن کشور است. درصد حمل بار  08 ،درایالات متحده آمریکا -2

 □غ      □ص       آورد.اختراع موتور دیزلی تحول بزرگی در حمل ونقل ریلی وآبی به وجود  -3

 □غ     □ص       ورود وخروج به آزاد راهها درهمه نقاط امکان پذیر است. -4

 جاهای خالی را با کلمات کلیدی پرکنید: 2

 ........... امنیت بسیار زیادی دارد..............حمل ونقل............ -1
2 

 .......................................به حرکت درآمد.اولین قطار پرسرعت الکتریکی بین  -2

 ...................در برخی مسیرهاست...........از نتایج افزایش سفر وتعداد خودروها، ایجاد........ -3

 .............................محسوب می شود...........جغرافیای حمل ونقل شاخه ای از ........... -4

 صحیح ترین گزینه را علامت بزنید: 3

 .نیستکدام گزینه جزو عوامل اهمیت اجتماعی حمل ونقل  -1

      □ دسترسی به مراکز درمانی وبهداشتی وآموزشی  -2                               □گذران اوقات فراغت -1

 □دسترسی به کانال ها وآبراهه ها   -4               □ شرکت در امورهنری و فرهنگی  -3 

1 

 هریک از عبارت های زیربه ترتیب مربوط به کدام یک از شیوه های حمل ونقل است؟ -2

 مناسب برای رفتن به مکان های دور افتاده است.      -الف

 در زمان جنگ وزلزله نیاز به مراقبت فراوان دارد. -ب       

 ومراقبت دارد.کنترل ایمنی آن نیاز به دقت  -ج

 مقرون وبه صرفه ترین وارزان ترین روش برای جابجایی کالا در مسافت طولانی است.  -د

 

    □آبی -خطوط لوله ای -هوایی -جاده ای -2         □جاده ای  -هوایی-ای خطوط لوله -آبی -1

    □آبی -جاده ای -هوایی -لوله ای خطوط-4          □آبی -هوایی -خطوط لوله ای -جاده ای-3

 رابیان می کند؟ جاده اینسبت به  حمل ونقل ریلیکدام گزینه مزیت  -3

     □ احداث پایانه ها ارزان تر است -2                 □ انعطاف پذیری بیشتری دارد -1

 □ احداث مسیر برای آن راحت تر است.- 4                             □ امنیت بیشتری دارد -3  

 ؟کشورهای زیر از تولید کنندگان عمده قطارهای تندرو هستندچه تعداد از  -4

 تایوان*        چین   *      کره جنوبی   *         ژاپن *         آلمان  *       فرانسه    *

 □چهار -4                             □پنج -3                       □شش -2                      □  سه -1

 سوالات جور کردنی: عبارت های سمت راست را به کلمات سمت چپ به طور متناسب متصل کنید) دو کلمه اضافی است(. 4

                                       ایالات متحده آمریکا                                 -الف                   سازنده اولین موتورجت                                                             -1

                                                                                             ایران                                                                                                          -ب                                    زادگاه قطار                                                    کشور  -2

 آلمان    -ج               طولانی ترین خط قطار تندروی جهان                                            -3

 عراق -د  لانی ترین خطوط لوله نفت وگاز در میان اعضای اوپک               ودارنده ط  -4

 انگلستان    -ه                                                                                                                             

 چین                          -و                                                                                                                              

1 

 

 به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید: 5

 ( چیست؟RO-ROرو) -یکی از کاربردهای مهم کشتی های رو -1
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 ؟ل شدوامتدبزرگراهها وآزادراهها  نساختچرا درنیمه دوم قرن بیستم ،  -2 

 

 

5/8 

 با رسم نمودار رابطه بین مسافت و شیوه حمل ونقل را نشان دهید. -3

 

 

 

 

 

2 

 عواملی که موجب گسترش وتحول صنعت حمل ونقل شده است را بنویسید. -4

 

 

5/1 

 با توجه به نقشه به سؤالات پاسخ دهید. -5

 ) محاسبات را بنویسید(از طریق راه اصلی چند کیلومتر است؟ قره چمنتا  هشترودروی نقشه فاصله  -1

 

 

 برویم ،  قریون قشلاقیبه  گرده لایناگر بخواهیم از  -2

 حمل ونقل استفاده کنیم ؟چرا؟ شیوه و وسیلهبهتر است از کدام   -الف

 

 کدام عارضه طبیعی قابل مشاهده است؟قریون قشلاقی( -) گرده لاینطول این مسیر در  -ب

 

 حمل ونقل می توانیم استفاده کنیم؟برویم ، از چند مسیر وکدام شیوه های  کهریزیبه نظر  آچاچیاگر بخواهیم از  -3

 

2 

 1 دو مزیت برای شیوه حمل ونقل به وسیله کشتی های کانتینر بر) کانتینری( کدامند؟ -6 
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 کالاهایی که به وسیله هواپیما حمل می شوند چه ویژگی هایی دارند؟  -7

 

 

1 

               فرآورده های نفتی وگاز روبرو  اگر خطوط لوله نفت وگاز در کشور نبود با چه مشکلاتی در توزیع ومصرف -0

 شدیم؟توضیح دهید.می 

 

 

1 

 درباره آن توضیح دهید.کشتی های کروز از کدام نوع کشتی ها هستند وچه کاربردی دارند؟ -9

 

 

 

 

1 

 مسیرریلی درآینده برقی خواهد شد؟تنها خط ریلی برقی کشور ما کدام مسیر است؟وکدام  -18

 

 

1 

 هریک از کشورهای زیر به چه دلیل راه آهن ندارند؟ -11

 ..............................................................................نپال -1

 ............................................................................کویت -2

 .............................................................................لیبی -3
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 حمل ونقل را تعریف کنید. -12

 

 

1 

 توضیح دهید چرا حمل ونقل اساساً جغرافیایی است؟ -13

 

 

1 

 

 موفق باشید                                                                                                                                                                                                
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 به نام خدا

 هید عرب: نا سؤالات طراح                12آذرماه                        دبیرستان حضرت زینب)س(                     پایه دوازدهم   3جغرافیا 3کلید سؤالات درس 

 شرح ردیف

 (25/8) هر مورد            نادرست -4ج                 نادرست   -3ج                      درست -2ج                درست -1ج 1

 (5/8جغرافیای اقتصادی  ) هر مورد  -4ج      تراکم ترافیکی     -3ج             توکیو وازاکا  -2ج               هوایی  -1ج 2

 (25/8) هرمورد      2 -4ج                               3 -3ج                             3 -2ج                       4 -1ج 3

 (25/8ب       عراق وایالات متحده آمریکا اضافی است. ) هرمورد -4ج        و      -3ج              ه         -2ج               ج         -1ج 4

 (25/8( از کشورهای سازنده به سایر کشورهاست. ) 25/8حمل خودروهای صادراتی)  -1 5

 (25/8(    افزایش سرعت خودروها) 25/8حل مشکل ترافیکی)  -2

 25/8هر مورد مورد ،  0 -3

پیشرفت های علمی وفناوری  -3گسترش تجارت جهانی واقتصاد جهانی    -2افزایش جمعیت وتقاضا برای حمل ونقل    -1 -4

 (5/8درتولید وسایل حمل ونقل  ) هر مورد 

 (25/8)( پاسخ صحیح 25/8نوشتن محاسبات ) -1 -5

23 =2+5+4+12 

 (.25/8( وامنیت آن بیشتر است)25/8)استکوتاه تر (قطارریلی )( چون مسیر 25/8)(قطارمسیر ریلی )  -الف-2

 (25/8رودخانه)  -ب 

 ( 25/8( از مسیر جاده ای ) راه اصلی( با استفاده از خودرو) شخصی، عمومی()25/8از مسیر ریلی وبا استفاده از قطار ) -3

 

قرار گرفتن  -2(  5/8) سرعت جابجایی وتخلیه کالاها افزایش می یابدچون کانتینرها از نظر اندازه استاندارد مشخصی دارند،  -1 -6

مدیریت وانبار داری محموله ها را آسان کالاها در محفظه های خاص و وجود برچسب هایی با مشخصات کالاها در روی کانتینرها ، 

 (5/8) تر می کند

 دانش آموز فقط مواردی که زیر آن خط کشیده شده را بنویسد نمره کامل تعلق می گیرد.چنانچه 

 (.25/8(، مواد فاسد شدنی)25/8(، ارزشمند)25/8(، کم حجم)25/8کالاهای سبک) -7

توزیع ومصرف نفت وگاز از طریق لوله کشی بسیار راحت تر است فرآورده های نفت وگاز بخش مهمی از زندگی روزمره ماهستند.  -0

(خطوط لوله نسبت به سایر روش های حمل 25/8)طع و وصل آن در موارد ضروری بسیار راحت تر استوانتقال وجابجایی وحتی ق

(به خاطر اینکه در زیر زمین 25/8، هزینه حمل ونقل آنها بسیار کمتر است. ) (25/8) هستند وایمنسوخت بسیار مقرون به صرفه 

 (25/8هستندآلودگی زیست محیطی کمتری ایجاد می کنند.)

( مقصد مشخصی ندارند برای مدت 25/8( برای مقاصد تفریحی گردشگری مورد استفاده هستند)25/8)از نوع مسافربری هستند  -9

( دارای امکانات تفریحی زیادی از قبیل رستوران، زمین بازی، سینما و... 25/8محدودی مسافران را درآب گردش می دهند)

 (25/8هستند)

 (5/8مشهد) -(  مسیر تهران5/8تبریز) -مسیر جلفا -18

 (5/8لیبی نا آرامی های سیاسی ومشکلات داخلی) -3(  5/8کویت وسعت بسیار کم ) -2(    5/8ال: ناهموار وکوهستانی بودن)نپ -11

 (25/8( واطلاعات)25/8(، بار)کالا( )25/8( مردم) مسافر( )25/8عبارتست از جابجایی) -12

 

( حمل ونقل با مفاهیمی چون مکان، موقعیت مکانی، 25/8دارد)حمل ونقل با جابه جایی درپهنه مکان وفضای جغرافیایی سروکار  -13

( وهم برفضای 25/8( شبکه های حمل ونقل هم از محیط جغرافیایی تأثیر می پذیرند)25/8مسافت، مبدأ ومقصد سروکار دارد)

 (.25/8جغرافیایی تأثیر می گذارند وآن را تغییر می دهند)

 مسافت دور
 مسافت نزدیک دور تاَبمسافت نس

حمل ونقل جاده ای ونقل ریلیحمل 

حمل ونقل آبی

حمل ونقل هوایی

حمل ونقل لوله ای
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