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 درس هشتم 

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 در شهرهای بزرگ کدام وسیله سرعت زیادی در جابه جایی مردم دارد؟ -1
 اتوبوس -1
 قطار شهری -2
 تاکسی -3
 وَن -4

 کدام مورد در رفع نیازهای ما نقش مهمی دارد؟ -2
 راه ها  -1
 حمل و نقلوسایل  -2
 کارخانه ها -3
 بازرگانی -4

 کدام مورد از صادرات استان گیالن نیست؟ -3
 زیتون -1
 چای -2
 پسته -3
 برنج -4

 به خرید و فروش کاال در داخل یک کشور یا به کشورهای دیگر چه می گویند؟ -4

 صادرات  -1
 بازرگانی -2
 واردات -3
 خرید و فروش -4

 محصول را ندارد؟استان گیالن شرایط آب و هوایی و خاک مناسب برای کشت کدام  -5



 

 

 پسته -1
 زعفران -2
 خرما -3
 همه ی موارد -4

 در کدام مورد خطر تصادف دو خودرو از رو به رو کمتر است؟ -6

 بزرگ راه -1
 اتوبان -2
 خیابان -3
 آزادراه -4

 کدام مورد از وسایل حمل و نقل راه های جادّه ای نیست؟ -7

 قطار -1
 کامیون -2
 اتوبوس -3
 اتوموبیل -4

 باشد؟کدام مورد از واردات استان گیالن نمی  -8

 نفت -1
 اتوموبیل -2
 خرما -3
 زیتون -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 راه برای جابه جایی ........................ و ........................... از مکانی به مکان دیگر، الزم است. -1
 همه ی مکان ها به وسیله ی ........................... به یکدیگر مربوط می شوند. -2



 

 

 ه وسایلی که مردم و کاالها را جابه جا می کنند، وسایل ......................... می گویند.ب -3
امروزه، مردم در همه جا به محصوالت کشاورزی، ......................... و ......................... و همچنین به  -4

 یکدیگر نیاز دارند.
 .. و ............................ برای کشت خرما، پسته و زعفران را ندارد.استان گیالن شرایط ...................... -5
کاالهایی که در داخل یک ناحیه تولید شده اند، برای فروش به جاهای دیگر فرستاده می شوند؛ به  -6

 این ........................... کار می گویند.
 ان و کاالها در شهرها و روستاهای کشور جابه جا می شوند.در راه های .............................. ، مسافر -7
بعضی از راه های جادّه ای .......................... هستند؛ یعنی در آن ها، مسیر رفت و برگشت با  -8

 .......................... از هم جدا شده اند.
 .......... است.در آزادراه ها خطر تصادف خودروها از روبه رو ................... -9

 اغلب تصادف ها در اثر ........................ رخ می دهند. -10
 رانندگی کردن با سرعت زیاد نشانه ی ........................... و ........................... نیست. -11

 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 راه های دور و نزدیک به آن ها می رسند.بسیاری از کاالهایی که مردم مصرف می کنند، از  -1
 مردم در گذشته از درشکه و گاری برای حمل و نقل استفاده می کردند. -2
 استفاده از اتوموبیل های شخصی در شهرها آلودگی هوای کم تری ایجاد می کند. -3
 بیش تر نواحی کشور ما برای کشت دو محصول برنج و چای شرایط مناسبی دارد. -4
ما با وسایل حمل و نقل از راه های ارتباطی به فروشگاه ها و مراکز خرید فرستاده  وسایل مورد نیاز -5

 می شوند.
 به سؤاالت زیر با دقّت و کامل پاسخ دهید.

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -1
 وسایل حمل و نقل: -1
 بازرگانی: -2



 

 

 صادرات: -3
 واردات: -4
 آزادراه: -5

 راه ها برای چه کاالهایی الزم هستند؟ -2
 جابه جا شدن در شهرها از چه وسایلی استفاده می کنند؟امروزه برای  -3
 در گذشته قبل از اختراع اتوموبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می کردند؟ -4
 کدام یک از وسایل حمل و نقل زیر برای سفرهای درون شهری مناسب ترند؟ چرا؟ -5

 
شود، چگونه از باقی مانده ی آن استفاده می  اگر در یک ناحیه، محصولی بیش تر از نیاز مردم تولید -6

 کنند؟
اگر در یک ناحیه، شرایط آب و هوایی و خاک مناسب برای کشت بعضی از محصوالت وجود نداشته  -7

 می گیرد؟ باشد، چه اقداماتی صورت
 صادرات استان گیالن را نام ببرید. )سه مورد( -8
 واردات استان گیالن را نام ببرید. )چهار مورد( -9

 راه ها را نام ببرید. انواع -10
 حمل و نقل زمینی از چند طریق انجام می شود؟ نام ببرید. -11
 رانندگان و مسافران در سفرهای جادّه ای چه نکات ایمنی را باید رعایت کنند؟ )سه مورد( -12
 بیش تر نواحی ایران برای کشت چه محصوالتی شرایط مناسبی ندارد؟ -13

  


