نمونه سواالت اجتماعی درس()9

-1قطارها ممکن است  .................یا مخصوص  ...................مسافری – حمل بار
می باشد.
-2راه آهن سراسری ایران به بندر  ....................در کناره ی ترکمن
دریای خزر مربوط می شود.
-3به کسی که قطار را هدایت می کند .................. ،یا راهبرد قطار – لوکوموتیوران
 ..........................می گویند.
-4امروزه با استفاده از  ....................و  ..................به راحتی رایانه -سامانه موقعیت یاب جهانی (جی پی اس)
می توانیم مسیرها و فاصله آنها را در دریا پیدا کنیم.
-5بخض عمده صادرات و واردات کشور ما از طریق بندرها – کشتی
 .......................و  .....................صورت می گیرد.
-6هدایت هواپیما را  ......................و  .....................به عهده خلبان – کمک خلبان
دارند.
-7پروازهای خارجی از فرودگاه  ...................انجام می بین المللی
شود.
پـــاسخ دهیـــد
-1چرا راهبرد قطار برای تعیین مسیر از طریق شبکه ی بی زیرا اگر مانعی بر سر قطار باشد ،راهبر نمی تواند ناگهانی و
سیم یا مرکز در تماس است؟

در همان لحظه قطار را متوقف کند.

-2خوبی ها و بدی های حمل و نقل از طریق راه آهن را خوبی ها:عالوه بر حمل مسافران ،جابه جایی کاال نیز انجام
بنویسید.

می دهد .
بدی ها:سرعت زیادی ندارد – همه ی شهرها خطوط راه
آهن ندارند.

-3حمل و نقل با کشتی چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایا :بسیار ارزان است -برای حمل کاالهای سنگین بسیار مناسب
است.

معایب:خیلی آهسته حرکت می کند – همه ی کشورها به دریا
دسترسی ندارند.

-4راه آهن سراسری ایران به کدام بندرها در کناره ی خلیج بندر خرمشهر – بندر عباس – بندر امام خمینی
فارس مربوط می شود؟
-5به کسی که کشتی را هدایت می کند ،چه می گویند؟

ناخدا یا کاپیتان

-6ناخدای کشتی چه وظایفی را بر عهده دارد؟

کشتی را از مسیرهای مشخص شده روی نقشه هدایت می
کند -مدیریت افراد را در کشتی بر عهده دارد -باید روحیه
قوی داشته باشد تا در شرایط سخت مثل طوفان بتواند با
آرامش کشتی را نجات دهد.

-7بندر چه جایی است؟

جایی در کنار دریا که کشتی ها در آن جا توقف و
بارگیری می کنند یا بار خود را تخلیه کنند.

-8کشور ما از کدام جهت ها به دریا راه دارد؟

شمال و جنوب

-9چرا حرکت در مسیر قطار ،خطرناک است؟

زیرا راهبر نمی تواند ناگهانی و در لحظه قرار را متوقف
کند.

-11صادرات ایران را نام ببرید؟

قالی – خشکبار – پتروشیمی – نفت و گاز – مس –
محصوالت کشاورزی

-11واردات ایران را نام ببرید

وسایل برقی – کاغذ – ماشین آالت – دارو

-12خلبان قبل از پرواز چه کارهایی انجام می دهد؟

مقدار سوخت هواپیما و سیستم ایمنی آن را بررسی می
کند .از شرایط آب و هوایی مسیر خود آگاه می شود.

