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 النفط والغاز الطبيعيثالث: الدرس الالوحدة السادسة: الثروات يف فلسطني / 
  حؾل رمد اإلجابة الرحيحة فيسا يمي:الدؤال األول: ضع دائخة 

 الشفط الخام عبارة عؽ : -0
 مخمػط غيخ متجانذ. -د مخكب. -ج مخمػط متجانذ. -ب عشرخ. -أ

 : غازيةمؽ مذتقات الشفط ال -7
 غاز الصبخ. -د الكاز. -ج البشديغ. -ب القار. -أ

 الشفط الخام مادة : -3
 ج ( معًا. ) ب + -د .غازية -ج .صمبة -ب .سائمة -أ

 : أي مسا يمي ال يعتبخ مشيا ،عجة عؾامل تتحؾل الكائشات الحية في باطؽ األرض إلى نفط بفعل -4
 .الخياح -د .الصسخ الدخيع -ج .العاليالزغط  -ب .العالية الحخارة -أ

 : ألنو الشفطيظفؾ الغاز الظبيعي فؾق طبقة مؽ  -5
 .أخف مغ الشفط -ب .أثقل مغ الشفط -أ

 .يتكػف عشج ضغط أكبخ مغ الشفط -د لكثافة الشفط.  مداكيةكثافتو   -ج
 حدب األشكال التالية  التختيب الرحيح لسخاحل تكؾن الشفط : -6
 
 
 
 
 
 .1،  4 ، 3،  2 -ب .4،  3 ، 2 ، 1 -أ

 .4 ، 1 ، 3 ، 2 -د  .1 ، 4 ، 2 ، 3 -ج
 األرض عشج :يتكؾن الغاز الظبيعي في باطؽ  -7
 عسق أقل مغ الشفط. -ب لشفط.عسق أكبخ مغ ا -أ

 درجة حخارة مداكية لمشفط. -د قل مغ الشفط.درجة حخارة أ -ج
 : الدبب الخئيذ النجفاع الشفط إلى أعمى عشج وصؾل األنابيب إلى مريجة الشفط ىؾ -8
 الشفط.ضغط  الساء السػجػد أسفل  -ب  ضغط الغاز السػجػد أعمى الشفط. -أ

 .قػة دفع األنابيب -د ضغط الرخػر أعمى مريجة الشفط. -ج
 : تتؼ عسمية فرل مذتقات الشفط اعتسادًا عمى االختالف في درجات -9
 .الغميافالتكاثف ك  -د .التجسج -ج .االنريار -ب .الغمياف كالتبخخ -أ

 واحجة مسا يمي ال تعتبخ مؽ خرائص الشفط :  -01

1 3 4 2 
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 .مديج أسػد -د .ال يحكب في الساء -ج .يشداب بديػلة -ب لو رائحة كخيية. -أ
 : في باطؽ األرضشفط السثل تؾاجج واحجة مؽ األشكال التالية تُ  -00

  -أ
 
 
 

 -د -ج -ب

 مؽ مذتقات الشفط الدائمة و التي تدتخجم كؾقؾد لمديارات : -07
 الدفت. -د الكيخكسيغ. -ج البشديغ. -ب الدػالر. -أ
 

 : أكتب السفيؾم العمسي الحي تجل عميو كل عبارة مؽ العبارات التالية:الثانيالدؤال 
غ مػػػمعقػػػج خمػػػيط  يتكػػػػف مػػػغك  يسيػػػل لالخزػػػخارأسػػػػد  قابػػػل لالشػػػتعاؿ سػػػائل كثيػػػف )                    ( -1

 سخكبات.ال
قتػػيغ مػػغ بػػيغ شبمكػػاف احتجػػاز الػػشفط ك الغػػاز الصبيعػػي فػػي شبقػػة صػػخػر مدػػامية  )                    ( -2

 الرخػر الغيخ مشفحة.
عتسػػػػاد عمػػػػى االخػػػػتالؼ فػػػػي الكثافػػػػة فرػػػػل مكػنػػػػات الػػػػشفط الخػػػػاـ إلػػػػى مذػػػػتقاتو باال )                    ( -3

 .درجات الغميافك 
 .أحج مذتقات الشفط الرمبة الحي يدتخجـ في رصف الذػارع )                    ( -4
 

 الدؤال الثالث: عمل ما يمي:
 .ال يسكغ استخجاـ الشفط كسا ىػ -1

. .............................................................................................................. 
 .يعتبخ الشفط عرب الحياة -2

. .............................................................................................................. 
 كجػد شبقة الشفط فػؽ شبقة الساء. -3

............................................................................................................. .. 
 .عجـ تدخب الشفط ألعمى في مريجة الشفط -4

. .............................................................................................................. 
 يشجفع الشفط إلي سصح األرض عشجما ترل األنابيب إلي مريجة الشفط. -5

. .............................................................................................................. 
 يدخغ الشفط الخاـ أثشاء تكخيخه إلي درجات حخارة عالية. -6

........................................................................................ ....................... 
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 .أسفل البخج بيشسا يبقى الدفت ) اإلسفمت ( فيفرل الغازات أعمى بخج التكخيخ تُ  -7

. .............................................................................................................. 
 .في السريجة ال يدتسخ الشفط في التجفق عشج تكّػنو -8

. .............................................................................................................. 
 

 الدؤال الخابع: أجب عؽ األسئمة التالية:
 تأّمل الذكل السقابل، ثع أجب عغ األسئمة التالية: -1
 .خدانات السياه الجػفية ( –) السريجة الشفصية  :لسثّ يُ  الذكل -
 . ..............ل شبقة مغ ...............سثّ ( يُ  1)  الخقع -

 . ............ل شبقة مغ ................سثّ ( يُ  2)  الخقع -
 
 
 
 
 تأّمل الذكل السقابل، ثع أجب عغ األسئمة التالية: -2
 .(بخج تكخيخ الشفط   –) السريجة الشفصية    :الذكل يسثل -
 .الدػالر ( –غاز الصبخ  –( يسثل  مكاف فرل ) األسفمت  5الخقع )  -
 .الدػالر ( –غاز الصبخ  –( يسثل  مكاف فرل ) األسفمت  1الخقع )  -
   

 
 

 
 احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق والشجــــــــــــــــــــــــــــــــــبالتؾفي

 الرـــــــــــف الخـــــــــــــامذلجشــــــــــــــــــــــــة 
 ـــــــقة رفـــــــــــح التعميســــــــــــيةمشظــــــــــ

 وحجة السشياج والتظؾيخ السيشي
 ــــخكد التظــــــؾيخ التخبؾي مــــ

 مختص تخبؾي عمؾم 
 أ. دمحم عؾاد


