
 نام و نام خانوادگی:                                تاریخ:                     مطالعات چهارم و پنجمآزمون فصل 

 یکی از مراکز علمی جهان اسالم، دانشگاه بود.  -1.            کامل کنید

 آید........................ پدید میهای بعضی از عناصر مثل ی اتمای از شکافتن هستهانرژی هسته -2

 بیشترین منابع نفتی کشور در غرب، در استان ............................ ذخیره شده است. -3

 توان ........................ را نام برد.نو یا قابل تجدید می از انرژی -4

 طبیعی یک کشور هستند.های فسیلی مانند نفت و گاز میراث سوخت -5          درست، نادرست

 در استان بوشهر برای تولید برق، نیروگاه اتمی ساخته شده است. -6

 شود.در اطراف تهران و کرج هم نفت کشف و استخراج می -7

 بیشترین منابع نفتی جنوب غربی ایران در خوزستان و خلیج فارس قرار دارد. -8

 ایران در کدام شهر حفر شد؟اولین چاه نفت  -9                    انتخاب کنید.

 کرمانشاه                       بندرعباس                       مسجد سلیمان              اهواز

 ها در چیست؟ای با سایر انرژیتفاوت مهم انرژی هسته -10

 تجدید شدنی است.           کند.              در دسترس است.  .                    انرژی زیادی تولید میآلودگی ندارد

 کدام منبع گازی در شمال شرغی ایران قرار دارد؟ -11

 کنگان    د(                      آغاجاری( ج                    خانگیرانب(                    عسلویهالف( 

 ی اسالمی توسط چه کسی بنا شد؟معروفترین بیمارستان دوره -12

 عضدالدولهد(              ابوریحان بیرونیج(             ابوعلی سیناب(           خواجه نظام الملکالف( 

 معادن اورانیوم در کدام استان قرار دارد؟-13

 یزد                 خوزستان                   اصفهان                       کرمان

 پاسخ دهید.

 ها چگونه مدارسی بودند؟نظامیه  -14

 

 

 

 گویند؟منابع انرژی، غیرقابل تجدید میبه کدام  -15

 

 

 



 چهار مرکز علمی جهان اسالم را نام ببرید. -16

 

 

 های نو را تعریف کنید و مزایای استفاده از انرژی نو به جای سوخت فسیلی را بنویسید.انرژی -17

 

 

 

 چگونگی تولید برق آبی و برق حرارتی را بنویسید. -18

 

 

 

 بنویسید.دو مورد از موارد درست مصرف برق را  -19

 

 

 

 

 نظرسنجی                                                             

 :بازخورد

 

تسلط  

 کامل

تسلط 

 خوب

 های خودم راضی هستم؟ چرا؟از نوشته -1 متوسط

 

 به نظر معلم و خودم چه چیزهایی را یاد گرفتم؟  -2

 

 به نظر معلم و خودم در یادگیری چه چیزهایی باید تالش کنم؟ -3

 

 از این آزمون چه چیزی یاد گرفتم؟ -4

 

    های فسیلیسوخت

    منابع انرژی 

    های نو انرژی

    ایانرژی هسته

    مراکز علمی جهان اسالم

    جوییصرفه


