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 به اشکال گوناگون از طبیعتما انرژی مورد نیاز خود را از کجا بدست می آوریم؟-1

 سوخت های فسیلی ،انرژی نو یا قابل تجدید،انرژی هسته ایرید؟سه گروه عمده انرژی را نام بب-2

 .زغال سنگ و..سوخت هایی مانند نفت ،گاز،فسیلی چیست؟منظور از سوخت های -3

 ی خورشیدی ،باد،آبانرژجدیدند؟چه انرژی هایی نو یا قابل ت-4

نها نظیر گازوییل وبنزین سوخت های فسییلی میی آگاز ومشتقات -نفت-غال سنگبه زسوخت های فسیلی را تعریف کنید؟-5

 گویند.

  سوخت های فسیلیت ها بدست می آید؟رد نیاز ما از کدام سوخبیشترین انرژی مو-6

 شکیل شود.چون میلیون ها سال طول می کشد تا این منابع در زمین تچرا نفت وگاز را میراثی از گذشته می دانند؟-7

تقدند نفت از انباشته شیدن بقاییای جیانوران وگیاهیان در کیف دریاهیای بیشتر دانشمندان معنفت چگونه بوجود می آید؟ -8

ول یمیایی در طیشیآمده است این مواد در بین الیه های رسوبی قرار گرفته وبر اثر گرما وفشار زییاد وتییییرات قدیمی بوجود 

 میلیون ها سال به نفت تبدیل شده اند.

  انرژی برقعد از سوخت های فسیلی بیشتر انرژی که ما از آنها استفاده میکنیم چیست؟ب-9

 ا از طزیق سوزاندن نفت وگیاز در نیروگیاه هیا ومقیداری هیم از طرییقمد نیاز بیشتر برق مور ؟برق چگونه تولید می شود-10

 توربین های آبی وبادی تولید می شود.

 برق آبی-2برق حرارتی -1وصورت دبرق به چند صورت تولید می شود؟-11

آب  کنند فشار بخیارا با سوزاندن سوخت های فسیلی آب را به بخار تبدیل می در نیروگاه همنظور از برق حرارتی چیست؟-12

 توربین ها رابه حرکت در می آوردوبرق تولید می شود.

رکت حب ذخیره شده توربین ها به بابستن سد بر روی رودهای پرآب وبا استفاده از فشار آبی چگونه تولید می شود؟برق آ-13

 در می آیندوبرق تولید می شود.

 درصد 85حدود است؟ر کشور ما چه مقدار از تولیدبرق از راه حرارتی د-14

ن زیراکشور میا از کشیورهای کیم بیاران جهیااتوجه به آب وهوای کشورمان چراتولید برق آبی کمتر از برق حرارتی است؟ب-15

 است وبخش وسیعی از آن در منطقه گرم وخشک قرار دارد ومنابع آبی محدودی دارد.
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بهتیر اسیت زییرا بیرق حرارتیی از  بیرق آبییمحیط زیست استفاده از برق حرارتی بهتر است یا بیرق آبی؟چرا؟ برای حفظ-16

 لوده می کند اما برق آبی آلودگی ایجاد نمی کند.یلی بدست می آیدکه محیط زیست را آسوزاندن سوخت های فس

 ربجنوب غربی وغیشتر منابع نفتی ایران در کدام قسمت کشور قرار دارد؟ب-17

 استان کرمانشاهیشتر منابع نفتی ایران در غرب در کدام استان قرار دارد؟ب -18

 منابع جنوب غربی در استان خوزستان وخلیج فارسنابع نفتی جنوب غربی در کدام نواحی قرار دارد؟م-19

 وقم در اطراف تهرانه غیر از غرب و جنوب غربی در کدام نواحی ایران نفت کشف واستخراج شده است؟ب-20

 حدود صد سال پیش در شهرمسجدسلیمان در استان خوزستانولین چاه نفت ایران در چه زمانی ودر کجا حفرشد؟ا-21

 از زمان کشف واستخراج نفت در ایرانز چه زمانی توجه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شد؟ا-22

ه بیا کیاین شرکت های بیگانه بیا قراردادهیایی ادند؟را در ابتدا شرکت های خارجی استخراج نفت در ایران را انجام می دچ-23

 منافع زیادی از نفت ایران بدست می آوردند.  ایران می بستند

 پس از پیروزی انقالب اسالمی همه کارهیای اسیتخراج وپیاالیشمروزه استخراج نفت در کشورمان چگونه انجام می شود؟ا-24

 نفت توسط متخصصصان ایرانی انجام می شود.

  از طریق لولهام چگونه به پاالیشگاه ها منتقل می شود؟نفت خ-25

ریق طاالیشگاه از پورده ای نفتی تولید شده در بیشتر نفت تصفیه شده وفرآنفت تصفیه شده در پاالیشگاه ها چه می شود؟-26

 لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود.

 درجنوب و شمال شرق کشوریشتر منابع گاز ایران در کدام سمت کشور قرار دارد؟ ب-27

 ناستان خوزستان،منابع گاز عسلویه وکنگان در بوشهر وسرخون در هرمزگاوب در کدام نواحی قرار دارد؟منابع گازجن -28

 در خانگیران سرخس در استان خراسان رضویبع گاز شمال شرقی در کدام نواحی قرار دارد؟منا-29

ان دارای شبکه های گاز رسانی است و گاز از طریق خیط لولیه سراسیری بیه ایرتلف کشور میرسد؟گاز چگونه به نقاط مخ-30

 .اغلب شهرهای ایران میرسد

 یعنی گاز ازطریق لوله سراسری به اغلب شهرهای ایران میرسد.شبکه گازرسانی یعنی چه؟-31

 واردات نفت وگاز صادرات ویکی از مهمترین تجارت های جهان امروز چیست؟-32
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ای خیود ماننید حمیل ونقیل وسیوخت کارخانیه هیبرای انجام فعالیت ند چه می کنند؟منابع نفت وگاز ندارکشورهایی که -33

 هایشان از کشورهای دیگر نفت وگاز خریداری می کنند.

 به کشورهای دیگر صادر می شود.گونه استفاده می شود؟چبیشتر نفت ایران -34

 ی مختلف کشور مصرف و خرج می شود.در فعالیت هامی شود؟ مده از صادرات نفت ایران چگونه استفادهپول بدست آ-35

فیت ناول اینکیه اسیتخراج ر کنید؟ند که به صادرات نفت وابسته نباشد و سایر کاالهارا به خارج صادایران تالش می کچرا -36

ار د کشیور دچیشیو کمترباشدوبرای مصرف آیندگان هم از منابع نفت وگاز باقی بماند و دوم اینکه اگر منیابع نفیت وگیاز تمیام

 مشکالت اقتصادی نشود.

 

 


