
در زمان نخستین تمدن هاي کهن در منطقۀ بین النهرین، وسیلۀ معمول براي حمل و نقل کدام بوده است؟  1

اسب چرخ قایق هاي پارویی ارابه

اختراع و کشف کدام موارد منشأ تحوالت بزرگی در زندگی انسان ها بوده است؟  2

چرخ - آتش قایق - نفت چرخ - نفت قایق - آتش

در کدام دورة تاریخی ایران چاپارخانه هایی در نقاط مختلف ایران ایجاد شده بود؟  3

صفویان خوارزمشاهیان ساسانیان هخامنشیان

در امپراتوري روم از کدام طریق همۀ نقاط به مرکز و پایتخت وصل می شدند؟  4

جاده هاي سنگفرشی دریا راه آهن راه هاي شوسه

کدام مورد در زمان قدیم در تسهیل رفت و آمد کاروان ها از شرق آسیا تا غرب اروپا نقش مهمی داشته است؟  5

اختراع موتور بخار شکل گیري جادة ابریشم توسعۀ حمل و نقل دریایی ایجاد چاپارخانه

کدام گزینه پیامد اختراع موتور بخار بوده است؟  6

توسعۀ شبکه هاي جاده اي توسعه و گسترش تمدن ها تغییر چهرة فضاهاي شهري تحول در حمل و نقل آبی و ریلی

کدام گزینه به ویژگی هاي حمل و نقل تا پیش از انقالب صنعتی اشاره می کند؟  7

با حمل و نقل ریلی قطارها میزان زیادي از بارها را جابه جا می کردند.

وسایل حمل و نقل زمینی قادر به حمل حجم زیادي بار بودند.

وسایل حمل و نقل زمینی به کندي و با صرف زمان زیاد مسافت هاي طوالنی را طی می کردند.

سرعت و کارایی وسایل حمل و نقل بسیار باال بود.

تا قبل از انقالب صنعتی نیروهاي رایج براي حمل و نقل در خشکی و دریاها  .................. و .................. بودند.  8

بخار - باد باد - نیروي انسان چهارپایان - باد انسان - چهارپایان

نخستین لوکوموتیوهاي مجهز به موتور بخار در چه زمانی ساخته شدند؟  9

اوایل قرن بیست و یکم اوایل قرن نوزدهم اواخر قرن بیستم اوایل قرن بیستم

کدام کشور زادگاه قطار در جهان بوده است؟  10

ژاپن انگلستان آمریکا آلمان

کدام یک از گزینه هاي زیر از تحوالت حمل و نقل بعد از انقالب صنعتی است؟  11

اختراع چرخ و لوکوموتیوهاي قطار رونق حمل و نقل ریلی و حمل بارهاي سنگین در مسافت هاي دور

توسعۀ حمل و نقل هوایی گسترش اقتصاد و تجارت جهانی

کدام مورد علت تغییرچهرة فضاهاي شهري در اوایل قرن بیستم را ذکر می کند؟  12

اختراع و تولید انبوه اتومبیل افزایش جمعیت شهري بروز مشکالت زیست محیطی وقوع جنگ جهانی اول

همۀ گزینه ها به آثار و پیامدهاي اختراع اتومبیل اشاره می کند به جز گزینۀ  ..................  13

ایجاد خیابان هاي اصلی  و فرعی در شهرها افزایش تقاضا براي حمل و نقل

ایجاد پمپ بنزین ها توسعۀ شبکۀ جاده اي بین شهر و روستا
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اولین هواپیماي جت در زمان  .................. و در کشور  .................. ساخته شد.  14

جنگ جهانی اول - انگلستان جنگ جهانی اول - آلمان جنگ جهانی دوم - آلمان جنگ جهانی دوم - ژاپن

کدام عامل سبب شد حمل و نقل هوایی در سراسر جهان گسترش یابد؟  15

وقوع جنگ جهانی اول گسترش اقتصاد جهانی افزایش تقاضا براي حمل و نقل تولید هواپیماهاي بوئینگ

مفهوم عبارت «هیچ ناحیه اي از نظر اقتصادي خودکفا نیست»، چیست؟  16

شبکه هاي حمل و نقل در سطح بین المللی از محیط جغرافیایی تأثیر می پذیرند.

همۀ کشورها براي برآوردن نیازهاي اقتصادي خود به یکدیگر وابسته اند.

حمل و نقل، اهمیت بسزایی در ارتباط مردم و تبادل فرهنگی بین نواحی مختف دارد.

همۀ جوامع تالش می کنند تا به سطح باالیی از شبکۀ حمل و نقل دسترسی پیدا کنند.

صاحب نظران کدام مورد را کلید توسعۀ اقتصادي کشورها می دانند؟  17

گردشگري حمل و نقل استخراج نفت توسعۀ روابط بین الملل

عبارت زیر به کدام جنبۀ اهمیت حمل و نقل تأکید می کند؟  18
«داشتن وسایل و شبکه هاي پیشرفتۀ حمل و نقل از عوامل قدرت ملی یک کشور محسوب می شود.»

اهمیت اجتماعی اهمیت زیست محیطی اهمیت سیاسی اهمیت اقتصادي

تجهیز و آماده سازي کدام مورد به گسترش گردشگري کمک می کند؟  19

محیط طبیعی فرهنگ سیاسی بنادر حمل و نقل

«شاخه اي از دانش جغرافیا است که جابه جایی مردم، بار و اطالعات را در سطح زمین مطالعه می کند.» کدام مفهوم را می رساند؟  20

جغرافیاي زیستی جغرافیاي حمل و نقل جغرافیاي اقتصادي جغرافیاي گردشگري

ماهیت حمل و نقل  .................. است و جغرافیاي حمل و نقل شاخه اي از جغرافیاي  .................. محسوب می شو.  21

جغرافیایی - اقتصادي گردشگري - سیاسی جغرافیایی - سیاسی تاریخی - اقتصادي

کدام یک از انواع حمل و نقل به طور گسترده در همۀ قاره ها مورد استفاده قرار می گیرد؟  22

هوایی ریلی جاده اي لوله اي

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. ویژگی هاي حمل و نقل جاده اي را بیان می کند.  23

حمل کاالها توسط کامیون و تریلی جابه جایی مسافر و بار در مسافت هاي کوتاه

انعطاف داشتن از نظر دسترسی به نقاط مختلف مناسب براي مسافت هاي بیشتر از  کیلومتر

کدام مورد در حمل و نقل جاده اي کم هزینه تر است؟  24

ساخت اتوبان ها ساخت آزادراه توسعۀ صادرات توسط کانتینرها احداث پایانه ها

کدام گزینه به دلیل ساخت آزادراه ها و بزرگراه ها اشاره می کند؟  25

افزایش سرعت خودروها - کاهش آلودگی محیط زیست حل مشکل ترافیک - افزایش مصرف سوخت

افزایش مصرف سوخت - آلودگی محیط زیست حل مشکل ترافیک - افزایش سرعت خودروها

در کدام مقطع زمانی ساخت آزادراه ها و بزرگراه ها متداول شد؟  26

اوایل قرن نوزدهم نیمۀ دوم قرن هجدهم اوایل قرن بیستم نیمۀ دوم قرن بیستم

کدام گزینه تفاوت بزرگراه ها و آزادراه ها را بیان می کند؟  27

آزادراه ها در درون شهرها و بزرگراه ها در خارج از شهرها ساخته می شوند.

بزرگراه ها در درون شهرها و آزادراه ها در خارج از شهرها ساخته می شوند.

آزادراه ها تعدادي تقاطع همسطح دارند و بزرگ راه ها هیچ گونه تقاطع همسطح ندارند.

در بزرگر اه ها براي رفت و آمد خودروها عوارض اخذ می شود اما در آزادراه ها این طور نیست.
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از پرترددترین آزادراه هاي ایران کدام است؟  28

تهران - مشهد خرم آباد - پل زال قم - اصفهان کرج - قزوین

هزینۀ احداث پایانه ها (ترمینال ها) به ترتیب در حمل و نقل جاده اي و ریلی  .................. و .................. است.  29

کم - متوسط متوسط - زیاد زیاد - کم زیاد - متوسط

کدام مورد از بهترین نوع لوکوموتیوها است؟  30

دیزلی الکتریکی بخاري نفتی
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