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 سرزمین ما: دومفصل 

 (1ها و حمل و نقل )راه :8 درس یدرسنامه
 

 

 

 

 لّ مدرسه یا مح برای مثال، مردم برای رفتن به زم است.الها از مکانی به مکان دیگر، الراه برای جابه جایی مردم و کا

 .ها نیاز دارندبه راه ت یا دیدن اقوام و دوستان خودالرفتن به تعطیها و خرید کردن، کار خود، رفتن به مغازه

 رسندها میهای دور و نزدیک به آنکنند، مانند موادّ غذایی، از راههایی که مردم مصرف میالبسیاری از کا. 

 شوندی راه به یکدیگر مربوط میها به وسیلهی مکانهمه. 

 گویندمیوسایل حمل و نقل کنند، جا میرا جابهها البه وسایلی که مردم و کا. 

 کنندامروزه مردم برای جابه جا شدن در شهرها از وسایل مختلف، استفاده می. 

 تر از بیش است که (مترو)قطار شهری برد، در شهرهای بزرگ یکی از وسایلی که مردم را از جایی به جای دیگر می

 کند.و ضمنا آلودگی تولید نمی نسبتا ارزان است ادی داردکند و سرعت زیزیرِ زمین عبور می

 میان شهرها و  های ارتباطیها با وسایل حمل و نقل از راهالشوند. این کاها تولید میهای مورد نیاز ما در کارخانهالکا

 .کنیم ها را خریداریشوند تا ما آنها و مراکز خرید فرستاده میگذرند و به فروشگاهروستاها می

 رندها نقش مهمّی در رفع نیازهای ما داراه. 

 ه بدارند و  نیازهای صنعتی و همچنین به یکدیگر الت کشاورزی، موادّ اولیه و کاالمحصوجا به امروزه، مردم در همه

 .همین دلیل، به هم وابسته اند

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 
 

اکنان س ن شرایط آب و هوایی و خاک مناسب برای کشت خرما، پسته و زعفران را ندارد. برای همین،الاستان گی

 .خرندکنند و میت را از نواحی دیگر به محلّ زندگی شان وارد میالن محصوآن استان، ای

جاهای  تر از نیاز مردم تولید شود، مقداری از آن محصول را برای فروش بهاگر در یک ناحیه، محصولی بیش

نواحی کشور ما برای  ترشود؛ در حالی که بیشن برنج و چای تولید میالفرستند. برای مثال، در استان گیدیگر می

شوند نقاط کشور فرستاده می ن به سایرالکشت این دو محصول شرایط مناسبی ندارد. بنابراین، چای و برنج گی

 .و در آنجا به فروش می رسند

 مناطقز ا دیگر صادر و نفت، اتوموبیل، خرما و پسته را مناطقت چای، برنج و زیتون را به الن محصوالاستان گی

 .دکنوارد می دیگر

 .گویندمیبازرگانی در داخل یک کشور یا با کشورهای دیگر،  البه خرید و فروش کا

برای فروش به جاهای دیگر فرستاده  و در داخل یک ناحیه تولید شده یهایالکاگاهی 

 .گویندمیصادرات  ن کاریشوند؛ به امی

، برای فروش به آنجا وارد اندهایی که در خارج از یک ناحیه تولید شدهالکانیز گاهی 

 .گویندمی وارداتشوند، به این کار می

 

 

  زمینی، هوایی و آبیشوند: تقسیم میسه دسته به طور کلّی، راه ها و وسایل حمل و نقل به 

 

 
 

 .انجام می شودراه آهن و ای های جادّهراهحمل و نقل زمینی از دو طریق 

 .شوندها در شهرها و روستاهای کشور جابه جا میالای، مسافران و کاهای جادّهدر راه

 

 :و وارداتصادرات 

* 

* 

* 

 1 :بازرگانیمفهوم 

 صادرات:مفهوم  *

 :وارداتمفهوم  *

 :ها و وسایل حمل و نقلراهانواع 

 * و نقل زمینی:حمل 
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به  .شده اند ها، مسیر رفت و برگشت با مانع هایی از هم جداای، آزادراه هستند؛ یعنی در آنهای جادّهبعضی از راه

 .تر استرو کمدر آزادراه ها خطر تصادف خودروها از روبههمین دلیل 

پیش  ، نکات ایمنی را رعایت کنند تا حوادث ناگواری برای آن ها،ایرانندگان و مسافران باید در سفرهای جادّه

 .شودای، باعث حوادث ناگوار میات ایمنی در سفرهای جادّهکتوجّهی به نبی .نیاید

 

 

 

 سرنشینان خودروها، یعنی رانندگان و مسافران، کمربندهای ایمنی خود را ببندندهمه ی 

 و ا حواس جمع رانندگی کنند. صحبت کردن راننده با تلفن همراه یا دیگران و نیز خوردنرانندگان باید ب

 شودآشامیدن در حین رانندگی باعث بروز حادثه می

شجاعت  ی مهارت ودهند. رانندگی کردن با سرعت زیاد نشانهها در اثر سرعت غیرمجاز رخ میاغلب تصادف

  .نیست

 :ایدر سفرهای جادهایمنی  نکاتبرخی 
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