
 

 

 مسئلهبافت 

در موقعیت مناسب باشد و آقای صبوری میخواست کارخانه احداث کند،  برای اینکار الزم بود مکانی انتخاب شود که 

شهری و  شد. برای همین باید موقعیتهای  شته با صادرات دا شرایط واردات و  شد و  شته با سی دا ستر به آب هم د

سین نقشه شهرهای کشور و رودها را که از کجا دسی میکرد. با مهنررودهای مهم و موقعیت صادرات و واردات را بر

شمه میگیرند و به کجا میریزند را بر شهرهایی که سرچ شند و  شته با صرفی دا سب از آب م سی کنند تا برآورد منا ر

دارای صنعت هستند بررسی شوند که صنعت مادر هستند یا مصرفی. به آقای صبوری در پیدا کردن موقعیت مناسب 

سی کنند با پاسخگویی به این سواالت کمک کنید و با نوشتن نام رودها روی نقشه، نقشه رودهایی را که میخواهند برر

 کامل کنید.

 ( نقشه از استفاده) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات اجتماعی آزمون عملکردی    نام ونام خانوادگی:                                                                              

 نواحی صنعتی -منابع آب هدف : 



 تکلیف

 شما به آقای صبوری کمک کنید که بداند چه رودهایی به دریای خزر می ریزند؟ -۱

 

 را در شهر اصفهان بسازند، به چه رودخانه ای دسترسی دارند؟ این رودخانه به کجا میریزد؟ صنعتاگر بخواهند  -۲

 

وجود داشت؟ در کدام شهر دیگر چنین  صنعتیصبوری بررسی کرد که در استان خوزستان چه رودی و چه آقای  -۳

 وجود دارد؟ صنعتی

 

 بررسی کردند، از نظر شما صنعت مصرفی است یا مادر؟   ۳صنعت را تعریف کنید. صنعتی که در سوال  -۴

 سوال

 چه رودهایی میتوان دسترسی داشت؟ بررسی شود، بهاگر اطراف دریاچه ارومیه  -۱

 

 در اطراف تهران چه رودهایی وجود دارد که بتوان استفاده کرد؟ -۲

 مهندسین گفتند در چه شهرهایی صنعت ماشین سازی وجود دارد؟ صنعت ماشین سازی چه نوع صنعتی است؟ -۳

 

 ریزد؟ در استان فارس چه رودی وجود دارد؟ به کجا می -۴

 

 ن ت ق ق خ خ خ عملکردی توصیف

     دارد آشنایی رودها موقعیت به

     است مسلط خوانی نقشه در

     کند می بیان را صنعت مفهوم

     است کرده پیدا مصرفی و مادر صنایع از خوبی درک

 

 زهره اسدی


