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 درس نهم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 کسی که قطار را هدایت می کند، چه می گویند؟به  -1
 راننده -1
 لوکوموتیوران -2
 راهبر قطار -3
 3و  2گزینه های  -4

 راهبر قطار برای تعیین مسیر خود از کدام طریق با مرکز در تماس است؟ -2
 تلفن همراه -1
 شبکه ی مخابرات -2
 برج مراقبت -3
 شبکه ی بی سیم -4

 است؟حمل کاالهای سنگین با کدام مورد بسیار ارزان و مناسب  -3
 کامیون -1
 قطار -2
 هواپیما -3
 کشتی -4

 راه آهن سراسری ایران به کدام بندر در کناره ی دریای خزر مربوط می شود؟ -4

 بندر امیرآباد -1
 بندر انزلی -2
 بندر ترکمن -3
 بندر آستارا -4

 راه آهن سراسری ایران به کدام بندرها در کناره ی خلیج فارس مربوط می شود؟ -5



 

 

 امام خمینیبندر خرّمشهر، بندر عبّاس، بندر  -1
 بندر عبّاس، بندر بوشهر، بندر چابهار -2
 بندر امام خمینی، بندر بوشهر، بندر خرّمشهر -3
 بندر بوشهر، بندر چابهار، بندر عبّاس -4

 سنگ آهن معدن های چادُرمَلو و بافق با کدام وسیله به کارخانه ی ذوب آهن می رسد؟ -6

 هواپیما -1
 کشتی -2
 قطار -3
 کامیون -4

 ام مورد می توانیم مسیرها و فاصله ی آن ها را در دریا پیدا کنیم؟امروزه با استفاده از کد -7

 رایانه -1
 سامانه ی موقعیت یاب جهانی -2
 جی پی اس -3
 همه ی موارد -4

 کدام دسته از کاالهای زیر از واردات کشور ما می باشند؟ -8

 پتروشیمی –مس  –خشکبار  –قالی  -1
 وسایل برقی –ماشین آالت  –دارو  –کاغذ  -2
 مس –کاغذ  –نفت و گاز  -3
 خشکبار –قالی  –دارو  –ماشین آالت  -4

 بخش عمده ی صادرات و واردات کشور ما از چه طریقی و با چه وسیله ای صورت می گیرد؟ -9

 کشتی –بندر  -1
 هواپیما –آسمان  -2



 

 

 راه آهن –زمین  -3
 کامیون –جادّه  -4

 کدام مورد از کاالهای صادراتی ایران نمی باشد؟ -10

 مس -1
 پتروشیمی -2
 ماشین آالت -3
 خشکبار  -4

 هزینه ی مسافرت با کدام وسیله زیاد است؟ -11

 قطار -1
 هواپیما -2
 کشتی -3
 اتوبوس -4

 کدام یک از شهرهای زیر فرودگاه بین المللی دارند؟ -12

 اردبیل –بجنورد  –شهرکرد  –اهواز  -1
 اصفهان –تهران  –زنجان  –همدان  -2
 رفسنجان –بیرجند  –همدان  –یاسوج  -3
 شیراز –کرمانشاه  –زاهدان  –یزد  -4

 کدام شهر فرودگاه ندارد؟ -13

 الر -1
 سمنان -2
 ایالم -3
 طبس -4



 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 قطارها ممکن است ....................... یا مخصوص ....................... باشند. -1

 دارد.کشور ما از ............................ و ............................ به دریا راه  -2

 به کسی که کشتی را هدایت می کند، .................... می گویند. -3
بخش عمده ی .......................... و ............................ کشورها از طریق بندر و به وسیله ی کشتی  -4

 صورت می گیرد.
است؛ زیرا سرعت زیادی دارد و مسافت هواپیما برای حمل مسافر و ........................ ، بسیار مناسب  -5

 های طوالنی را در مدّت ......................... طی می کند.
 هدایت هواپیما را .................... و ...................... به عهده دارند. -6
 شهر تبریز و مشهد فرودگاه ................... دارند. -7
 ................... کاال را حمل و جابه جا می کند.قطار در مقایسه با کامیون مقدار .. -8
 امروزه همه ی نواحی و کشورها برای رفع ....................... به هم وابسته اند. -9

 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 در مسیرهای کوتاه، یک راهبر و در مسیرهای طوالنی چند راهبر قطار را هدایت می کنند. -1
 یران عالوه بر حمل مسافران، کار جابه جایی کاالها را انجام می دهد.راه آهن ا -2
 همه ی کشورها به دریا دسترسی دارند. -3
 کاپیتان می تواند کشتی را از مسیرهای مشخّص شده، روی نقشه هدایت کند. -4
 راه آهن و راه های جادّه ای ما به راه های کشورهای همسایه متّصل می کند. -5
 فقط سوخت هواپیما را بررسی می کند.خلبان قبل از پرواز  -6

 به سؤاالت زیر با دقّت و کامل پاسخ دهید.

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -1
 لوکوموتیوران: -1
 ناخدا: -2



 

 

 بندر: -3
 صادرات ایران را نام ببرید. -2
 واردات ایران را نام ببرید. -3
 وظیفه ی ناخدا در کشتی چیست؟ )سه مورد( -4
 فاصله ی آن ها را در دریا پیدا کنیم؟امروزه چگونه می توانیم مسیرها و  -5
 خلبان قبل از پرواز چه کارهایی انجام می دهد؟ )سه مورد( -6
 چهار شهر نام ببرید که دارای فرودگاه بین المللی هستند. -7
 چهار شهر نام ببرید که دارای فرودگاه داخلی هستند. -8
 جدول زیر را کامل کنید. -9

 بدی ها )معایب( خوبی ها )مزایا( وسیله

   هواپیما

   کشتی

   قطار

 

 وسیله ی مناسب برای هر مورد را با خط به آن وصل کنید. -10
 سفر به مشهد مقدّس         هواپیما                     

 کشتی                               رفتن به روستای پدربزرگ

 دورقطار                                 بردن نفت و گاز به یک کشور 

 اتوبوس                             شرکت در مراسم حج )مکّه(

 

 

 

 

 


