
 طالی سیاه – 7درس 

ترین دارندگان منابع .........و.........در کشور ما از بزرگ -1
 جهان است.

 گاز –نفت 

که ما از آن  ایترین انرژیعالوه بر نفت و گاز، بیش -2
 کنیم، ..........است.استفاده می

 برق

ترین انرژی الکتریکی تولید شده در کشور ما از نوع بیش-3
 است.......... 

 برق حرارتی

بیشترین منابع نفت ایران در قسمت .........و............. کشور -4
 قرار دارد.

 غرب –جنوب غربی 

ترین تجارت ات ..........و............ بزرگصادرات و وارد-5
 درجهان امروزی است.

 گاز –نفت 

شور ک تر منابع گاز ایران از قسمت ...........و.............بیش-6
 دست می آید.به

 شمال شرقی –جنوب 

زوئیل و ها نظیر گاسنگ، نفت و گاز و مشتقات آنبه زغال-7
 گویند.بنزین ...............می

 سوخت های فسیلی

 خوزستان –سلیمان مسجد اوّلین چاه نفت ایران در .............در استان..............حفر شد.-8

کشور ما مانند اطراف .............. و های دیگری از در بخش-9
 ................ نفت کشف و استخراج شده است.

 قم –تهران 

در کشور ما حدود .................. درصد برق  1390در سال -10
 دست آمده است.انرژی الکتریکی از برق حرارتی بهیا 
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از طریق لوله به  نفت خام پس از استخراج-11
 شود....منتقل می...........

 پاالیشگاه

ها سیلی میراث طبیعی هستند و میلیونهای فسوخت-12
 ل شوند.شد تا این منابع در زیر زمین تشکیکسال طول می

 صحیح

 غلط لیتر است. 195هر بشکه نفت معادل  -13

 صحیح انرژی به اشکال گوناگون در طبیعت وجود دارد. -14

 غلط جنوب ایران قرار دارد.میدان نفتی دهلران در -15

در غرب در استان خوزستان  تر منابع نفتی کشوربیش -16
 قرار دارد.

 غلط



 صحیح ترین پاالیشگاه نفت ایران در آبادان است.مهم-17

 غلط ی گازرسانی است.ایران دارای چندین شبکه-18

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -19
 آبیآ(برق حرارتی           ب(برق 

های فسیلی، آب را به بخار سوزاندن سوختها یا (در نیروگاهآ
آورد و آب ، توربین ها را به حرکت در میکنند، فشار تبدیل می

 شود.برق حرارتی تولید می
با استفاده از فشار آب های پر آب و ب(با بستن سد بر روی رود

آیند و برق آبی تولید ها به حرکت در میذخیره شده، توربین
 شود.می

رد نیاز ما از چه طریقی تر برق )انرژی الکتریکی( موبیش-20
 شود؟تولید می

 از طریق سوزاندن نفت کوره، گاز و گازوئیل

ترین انرژی را نام ببرید و بگویید بیشی سه گروه عمده-21
 آید؟دست میژی مورد نیاز ما از کدام گروه بهانر

-3ا قابل تجدید های نو یرژیان-2فسیلی  های سوخت-1
های ترین انرژی مورد نیاز ما از سوختبیش –ای انرژی هسته

 آید.دست میفسیلی به

 ها نظیر گازوئیل و بنزینسنگ، نفت، گاز و مشتقات آنذغال اند؟های فسیلی کدامانواع سوخت-22

 شود؟توضیح دهید.نفت چگونه تشکیل می-23

ران و گیاهان در کف دریاهای بقایای جانو نانباشته شدنفت از 
های رسوبی قرار جود آمده است. این مواد بین الیهبه وقدیمی 

تغییرات شیمیایی طیّ گرفته و بر اثر گرما و فشار زیاد و 
 اند.ها سال به نفت تبدیل شدهمیلیون

های ی ما بعد از سوختمورد استفادهترین انرژی بیش-24
 کدام انرژی است؟فسیلی 

 برق یا انرژی الکتریکی

استان ذخیره شده  تر منابع نفتی غرب ایران در کدامبیش-25
 است؟

 استان کرمانشاه

ام قسمت منابع نفتی جنوب غربی ایران در کدتر بیش-26
 قرار دارد؟

 استان خوزستان و خلیج فارس

های و جنوب غربی ایران در کدام قسمت به غیر از غرب-27
 دیگر نفت کشف شده است؟

 اطراف تهران و قم

های نفتی جنوب و غرب کشورمان را نام ترین میدانمهم-28
 ببرید.

حکیمه در جنوب و بیاری، گچساران، اهواز، مارون و بیآغاج
 دهلران در غرب



ه زمانی توجه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شد و از چ-29
 کردند؟ای از آن میچه استفاده

های طوالنی از ها تا مدّتز زمان کشف و استخراج نفت، آنا
ستخراج و پاالیش نفت ما های نفتی خودشان در اطریق شرکت

ان، منافع زیادی از نفت ایران کردند و با قراردادهایشدخالت می
 بردند.می

اسالمی کارهای استخراج و  امروزه پس از انقالب-30
 شود؟میالیش نفت توسط چه کسانی انجام پا

 توسّط متخصصان ایرانی

بعد از استخراج نفت خام، چه تغییراتی روی آن صورت -31
 گیرد؟می

تر بیش از طریق لوله به پاالیشگاه ها منتقل می شود سپس
های نفتی تولید شده در پاالیشگاه، نفت تصفیه شده و فرآورده

 شود.قل میطریق لوله به نقاط مختلف کشور منتاز 

م ببرید و بنویسید در کدام ایران را نا گاز در جنوبمنابع -32
 ها قرار دارند؟استان

منابع گاز کنگان  -2در استان خوزستان  منابع گاز عسلویه -1
 خون در استان هرمزگانمنابع گاز سر-3در استان بوشهر  

منابع گاز در شمال شرقی ایران را نام ببرید و بنویسید در -33
 دارد؟کدام استان قرار 

 خس در استان خراسان رضویمنابع گاز خانگیران سر

چرا کشورهایی که نفت و گاز ندارند نیازمند نفت و گاز -34
 باشند؟خیز میهای نفتکشور

-خانهالیت های خود مثل حمل و نقل و کارزیرا برای انجام فع

 هایشان به نفت و گاز نیاز دارند.

صرف چه اموری فت را ن ایران پول حاصل از صادرات-35
 کند؟می

 کشور های مختلفدر فعّالیت

برای حفظ محیط زیست، استفاده از برق حرارتی بهتر -36
 است یا برق آبی؟چرا؟

-های فسیلی بهزیرا برق حرارتی از سوزاندن سوختبرق آبی، 

کند امّا برق آبی آید که محیط زیست را آلوده میدست می
 آلودگی ندارد.

 ها قابل تجدید هستند؟انرژیکدام یک از -37
 ای(انرژی هسته2گاز                (انرژی 1
 (انرژی نفت و گازوئیل4(انرژی خورشیدی      3

 ؟نیستهای انرژی کدام مورد جزو گروه-38
 (انرژی حرکتی2های فسیلی    (سوخت1
 ای(انرژی هسته4های نو             (انرژی3

سوزاندن چه مواردی به دست ریق انرژی الکتریکی از ط-39
 آید؟می

 (بقایای جانودان2(بنزین و چوب           1
 (نفت و گاز4گیاهان            (بقایای3

 تر منابع نفتی ایران در کدام مناطق کشور قرار دارد؟بیش-40
 (جنوب و جنوب شرقی2     (جنوب و غرب       1
 (مرکز و جنوب غربی4غرب     (جنوب غربی و3

های نفتی، در استان خوزستان قرار کدام دسته از میدان-41
 دارد؟

 (دهلران و گچساران2(مارون و اهواز                1
 (دهلران و آغاجاری4(مارون و دهلران              3



ما از کدام گروه انرژی به ترین انرژی مورد نیاز بیش-42
 آید؟دست می

 آبی(2ای                      (هسته1
 (خوشیدی4های فسیلی       (سوخت3

 ؟نمی شودکدام مورداز منابع گاز ایران محسوب -43
 (کنگان در بوشهر2   (عسلویه در بوشهر      1
 (مارون در اهواز4(سرخون در هرمزگان    3

کدام یک از منابع گاز، در استان خراسان رضوی قرار -44
 دارد؟

 (سرخون 2(خانگیران             1
 (عسلویه4(کنگان                 3

 ؟نیستهای نفتی ایران کدام مورد از میدان-45
 (سرخون2       (آغاجاری      1
 (دهلران4    (اهواز                3

 کدام منبع گازی در استان هرمزگان قرار دارد؟-46
 (سرخون 2   (عسلویه              1
 (خانگیران4(کنگان                  3

ال پیش و در کجا اولین چاه نفت ایران در حدود چند س-47
 رسید؟ حفر شده و به نفت

 مسجد سلیمان –سال پیش  100(1
 مسجد سلیمان –سال پیش  50(2
 سلیمانیه -سال پیش 100(3
 هرمزگان –سال پیش  50(4

 ؟نیستهای نفتی ایران ترین میدانکدام مورد از مهم-48
 (گچساران2        (دهلران      1
 (خانگیران4(آغاجاری           4

 معروف است؟« طالی سیاه»کدام مورد به -49
 (گاز2های اتمی       (زباله1
 (نفت4سنگ             (زغال3

 باشد؟های نفتی در جنوب ایران میکدام مورد، از میدان-50
 (کنگان2(بوشهر               1
 لویه(عس4(آغاجاری          3

 

 (3ی )گزینه -40(                       4ی )گزینه -39(                       2ی )گزینه -38(                 3ی )گزینه -37
 (1ی )گزینه -44(                       4ی )گزینه -43(                       3ی )گزینه -42(                 1ی )گزینه -41
 (4ی )گزینه -48(                       1ی )گزینه -47(                       2ی )گزینه -46(                 2ی )گزینه -45
 (3ی )گزینه -50(                4ی )گزینه -49

 

 صفاییدکتر  –تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی  –مریم عزیزی 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی | | گام به گام ششم | | نمونه سوال ششم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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