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.دیپاسخ کوتاه بدهریاالت زؤبه س.1

ند؟یگویچه مکندیمتیکه قطار را هدایبه کس

شود؟یانجام مقیاز چند طرینیحمل و نقل زم

.دیپاسخ کامل بدهریاالت زؤبه س.2

ست؟یحمل و نقل چلیوسا

کنند؟	یاستفاده ماي	لهیاز چه وسییجابجايبزرگ مردم برايدر شهرها

ست؟یچیبازرگان

شود؟	یممیحمل و نقل به چند دسته تقسلیراه ها و وسا

؟شودیمآزاد راه گفته،ییهابه چه راه

ست؟یبندر چ

.دیسه مورد از واردات کشور را نام ببر

.دیسیرا بنوییحمل و نقل هوابیو معاایمزا
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.دیجمالت درست و نادرست را مشخص کن.3

.شودیتر تمام منسبت به قطار ارزانونیبا کامنیحمل بار سنگ
.هستندبودن مناسبحمل بار از نظر سرعت و ارزانيبراهایکشت

.دیرا با کلمات و عبارات مناسب کامل کنیخاليجاها.4

.شوندیمربوط مگریکدیبه .....  .........................يلهیها به وسمکانيهمه-1
.ندگوی	یم.. ...................................لیوساکنند	یکه مردم و کاالها را جابجا میلیبه وسا-2
.کنندگان گاز در جهان استدیتولنیتراز بزرگ....................... ..............کشور -3
.شوند	یوصل مگریکدیبه...............  .......................يلهیها به وسمکانيهمه-4
.عهده داردبر ................. ............................را مایهواپتیهدا-5
.باشند................ .........................ای.... .......................................قطارها ممکن است -6
.شود	یانجام م............... ........................هاي	در فرودگاهیخارجيپروازها-7
.دارديادیعت زرو سکندیعبور منیزمریاز زشتری، ب.................... .............................-7
.ندیگویم..........................................کندیمتیرا هدایکشتکهیبه کس-8
کار ما نیبه ا.میافرستادههیهمسايفروش به کشورهايشده است را برادیتولرانیایکه در کارخانجات صنعتییکاالها-9

.ندیگویم............................................. 
موز ................................ ..................کار نیبه ا. میاکردهيداریموز خرهیهمساياز کشورهاشود،	ینمدیکه موز تولرانیايدر شهرها-10

.ندیگویم

.دیپاسخ کامل بدهریاالت زؤبه س.5

.دیکنفیصادرات را تعر-1

.دیسه مورد از صادرات کشور را نام ببر-2

کنند؟	یمیبه بازرگانکمکیهاچه	راه-3

.دیسیبنو،کنندتیرعادیبااي	جادهيرهایرا که رانندگان در مسیسه مورد از نکات-4
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.دیسیرا بنویحمل و نقل آببیو معاایمزا-5

)چهار مورد(د؟یرا نام ببرینیحمل و نقل زملیوسا-6

؟ردگی	یصورت میقیصادرات و واردات کشور ما از چه طري	بخش عمده-7

.دیسیبنویحیراه و لزوم آن در چند جمله، توضي	درباره-8

شود	یدارد و سبب مکیمعکوس با ترافي	رابطهمیکنشتریکه اگر تعداد آنها را بدیرا نام ببريحمل و نقل شهري	لهینام دو وس-9
رد؟ترصورتگیکمتر شود و رفت و آمد مردم راحتيشهرکیتراف

است و بهتر است فرهنگ دیمفاریو در سالمت مردم هم بسکند	ینمدیتوليمردم است که دودییجاهجابلیاز وساکیکدام-10
م؟یاستفاده از آن را گسترش ده

.دیکنانیرا بردیراه مورد استفاده قرار بگ،یمردم به رب گوجه فرنگازیرفع نيبرادیکه بایلیپنج مورد از دال-11

.دیدهحیرا با ذکر چند مثال توضیبازرگان-12

.دیکرده و نام ببريحمل و نقل را دسته بندلهاووسای	راه-13
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تیساخته شده است؟ خصوصهایی	خطر تصادف دو خودرو از روبرو کمتر شود چه نوع جادهيشهررونیبيدر سفرهانکهیايبرا-14
ست؟یآن چ

ست؟یعلت آن چدکنی	یفکر م. گذرد	یمرانیکشور از تهران و مرکز اهاي	آزادراهشتریب-15

.دیکنانیرا بیهنگام رانندگیمنیچهار مورد از نکات ا-16

.دیقطارها چند دسته اند؟ نام ببر-17

.دیدهحیتوضد؟دانی	یقطار چه ميترمزهايدرباره-18

کرد؟رانسفریجنوب ايبه کشورهایکشتقیکه بتوان از طردیرا نام ببررانیبندر در جنوب اکینام -19

!بر اساس تجربه راه را تشخص دهد؟دیفقط باایکند میاستفاده تواند	یهم ماي	لهیاز وسریکردن مسدایپيناخدا براایآ-20

به مایانجام داد تا بتوان با هواپدیچه بادیدهحیبه خارج از کشور سفر کرد؟ توضمایبا هواپتوان	یکشور ميهاتمام فرودگاهایآ-21
رفت؟رانیسفر خارج از ا


