


آموزش به روش نقشه مفهومی

 تعریف: به زغال سنگ ، نفت و گاز و مشتقات آنها نظیر گازوئیل و بنزین سوخت های فسیلی گفته می شود.

 از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی به وجود می آید.
 مواد بین الیه های رسوبی قرار گرفته و براثر گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی طی میلیون ها سال به نفت تبدیل می شوند.

 غرب کشور: استان کرمانشاه
 جنوب غربی کشور: استان خوزستان و خلیج فارس

 مرکز ایران : اطراف تهران و قم
 اولین چاه نفت ایران حدود 100 سال پیش در مسجد سلیمان استان خوزستان حفر شد.

 از زمان کشف نفت در ایران کشورهای خارجی با بستن قراردادهای مختلف در استخراج و پاالیش نفت دخالت کرده 
و منافع زیادی کسب می کردند.

 پس از انقالب اسالمی تمام کارهای استخراج و پاالیش نفت توسط متخصصان ایرانی انجام می شود.
 نفت خام پس از استخراج از طریق لوله به پاالیشگاه ها منتقل می شود.

 تصفیه شده و از طریق لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود. 
 موارد استفاده : جهت رفع نیازهای خانگی ، کارخانه ها و وسایل حمل و نقل.

 استان خوزستان 
 عسلویه و کنگان در استان بوشهر

 سد خون در استان هرمزگان
 شمال شرقی: خانگیران سرخس در استان خراسان رضوی

 روش انتقال گاز: از طریق خط لوله  سراسری که این خطوط هر ساله در حال افزایش است.
 بزرگترین تجارت در جهان امروز است.

 بخش عمده ای از نفت ایران به کشورهای خارجی صادر می شود.

 تولید از طریق سوزاندن نفت و گاز در نیروگاه ها
 برق حرارتی : با تولید بخار آب فراوان و فرستادن آن با فشار به درون توربین ها برق فراوان تولید می شود.

 برق آبی: با بستن سد برروی رودها و فرستادن آب پشت سد با فشار به داخل توربین ها برق فراوان تولید می شود.

 در ایران 94 % برق از نوع حرارتی )یعنی برای تولید آن نفت و گاز سوزانده می شود( ،
    5% آن برق آبی و الباقی )1 %( سایر موارد تأمین می شود.
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»86% سوخت های فسیلی، %6 
انرژی های نو، 8% انرژی هسته ای«

7
طالی سیاه
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منابع انرژی

 1 سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید. )امتحانی(  

  

 2 منظور از سوخت های فسیلی چه نوع از منابع انرژی است؟ )امتحانی(  

 

 3 درصد مصرف انرژی برای هریک از منابع زیر را در ایران مشخص کنید.

 انرژی هسته ای:                                        انرژی های نو:                                   سوخت های فسیلی:                                   

 4 سوخت های فسیلی چگونه به وجود آمده اند؟   

 

 

 5 چه عواملی در تشکیل سوخت های فسیلی دخالت دارند؟ )امتحانی(   

 

 6 بیشترین انرژی که ما از آن استفاده می کنیم،                            است.

 7 راه های تولید برق را نام ببرید؟ )امتحانی(   

 8 برق آبی چگونه تولید می شود؟ )امتحانی(   

 

 9 برق حرارتی چگونه تولید می شود؟ )امتحانی(  

 

 10 در کشور ما حدود 85 درصد برق، ازطریق برق                           تولید می شود.

پراکندگی منابع نفت و گاز در ایران

 11 بیشتر منابع نفتی ایران در                           و                           کشور وجود دارد. 

 12 منابع نفتی در غرب کشور در استان                           و در جنوب غربی استان                           و                           ذخیره شده است. 

 13 مهم ترین منابع نفتی ایران در کدام استان ها دیده می شود؟   
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 14 اولین چاه نفت ایران در کجا و چند سال پیش حفر شد؟ )امتحانی(  

 

 15 تأثیر منفی استخراج نفت در ایران را بیان کنید. 

 

 

 

 16 نفت خام پس از استخراج بیشتر از طریق لوله به                           منتقل می شود.

 17 بیشتر منابع گاز ایران از                           و                           کشور به دست می آید.

 18 منابع گازی ایران در جنوب کشور را نام ببرید. )امتحانی(  

 

 19 منابع گازی ایران در شمال شرقی شامل چه مناطقی است؟ )امتحانی(   

 

 20 منظور از شبکه گاز رسانی چیست؟ )امتحانی(  

 

 21 نقش نفت و گاز در اقتصاد کشور را بیان کنید؟ )امتحانی(  

 

پرسش های چهارگزینه ای

 22 کدام یک از مناطق زیر در ایران، در زمینه ی نفت و گاز دارای اهمیت است؟ 

4 همه ی موارد  3 اطراف تهران و قم  2 جنوب غربی و غرب  1 جنوب ایران 

 23 نفت خام پس از استخراج بیشتر از طریق                           به پاالیشگاه ها منتقل می شود.

4 کشتی 3 قطار  2 وسایل نقلیه  1 لوله 

 24 کدام استان های ایران، در زمینه  منابع گاز دارای اهمیت است؟

1 استان های خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی، هرمزگان

2 استان های خوزستان ، خراسان رضوی و خراسان جنوبی 

3 استان های بوشهر، خراسان رضوی، هرمزگان، تهران

4 استان های تهران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی
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 25 کدام یک از موارد زیر، جزء سوخت های فسیلی محسوب نمی شوند؟ 

2 انرژی حاصل از مصرف نفت و گاز 1 انرژی هسته ای   

4 انرژی حاصل از سوخت گازوئیل 3 انرژی حاصل از مصرف بنزین 

 26 کدام یک از موارد زیر، تولید برق حرارتی را توضیح می دهد؟ 

1 با بستن سد برروی رودهای پرآب به وسیله ی فشار آب توربین ها به حرکت در می آیند و برق فراوان تولید می کنند.

2 با سوزاندن سوخت های فسیلی بخار آب تولید شده و به وسیله ی فشار بخار آب توربین ها به حرکت در می آیند و برق تولید می کنند.

3 با استفاده از صفحه های خورشیدی برق فراوان تولید می شود.

4 با استفاده از فشار گاز برق فراوان تولید می شود.

 27 چه عواملی در تولید نفت و گاز در میلیون ها سال پیش مؤثر بوده است؟

1 انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی

2 گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی بر روی بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاها

3 فقط تغییرات شیمیایی برروی بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاها

4 گذشت زمان در تاریخ کره ی زمین

پرسش های مکمل

 28 جاهای خالی و درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

  کشور ما از بزرگ ترین دارندگان منابع                             و                             در جهان است.
نا درست درست  بیشترین مصرف انرژی از منابع سوخت فسیلی است.    
نا درست درست  بخش کوچکی از اقتصاد ایران به صادرات نفت وابسته است.   

فعالیت های مکمل

فعالیت 1: بررسی کنید تولید برق حرارتی و آبی در کدام استان های ایران بیش تر رواج دارد؟ چرا؟  

 

 

 

فعالیت 2: داشتن منابع نفت و گاز در ایران به سود ماست یا ضرر ما؟ دالیل خود را ذکر کنید.   
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