
 

 صنعت نفت

 اين گايی ٍ نی کند استخراج زنين درٍن از را نفت انسان ؟نی آٍريو دست بٌ را نفت چگَنٌ
 .صخرى ياست طبقات در حفر زيرا ؛نی گيرد بسياری ٍقت استخراج

 

 از بخشی ٍ است گاز ٍ نفت از سرشار نا کشَر .دارد ٍجَد زنين درٍن بسياری ثرٍت يای ايران در
 .نی کند صادر صنعتی کشَريای بٌ را آنًا

 ٍ سَخت عنَان بٌ ٍ نی کرد جهع زنين سطح از را آن ٍ است شناختٌ ديرباز از را نفت انسان
 .نی کرد استفادى آن از پَستی بيهاری يای درنان برای

ٌ ای آن در ٍ نی کند حفر را چايی انسان                                لَلٌ ٍسيلۀ بٌ نفت .نی گذارد لَل
 .نی شَد بستٌ ٍ باز کليديايی با لَلٌ .نی رٍد باال

ٌ يا راى از نفت انتقال                             ٌ تر کو ٍ خطرتر کو لَل   نفت راى از آن انتقال از يزين
ٌ يا ٍسيلۀ بٌ نفت انتقال سازی آسان برای ٍ کش ياست  فشار کايش دستگاى يای سرازيری يا از لَل

ٌ يا تا نی شَد استفادى  .بهانند سالو لَل

ٌ يای ايران  صادر کشَريای بزرگ ترين از ٍ دارد لَلٌ راى از نفت انتقال صنعت در بسياری تجرب
 تا تَليد نکان يای از آنًا نگًداری ٍ لَلٌ خطَط کشيدن در آنًا نَّفق ترين ٍ نفت کنندۀ

 .است نصرف نکان يای



 

ٌ يا انتداد در  بٌ يشدار تابلَيای ٍ دارند ٍجَد يشدار ايستگاى يای عنَان بٌ نخابراتی دکل يای لَل
 يو ير بر ٍ نی دارد حذر بر کشاٍرزی يا ساختهان ساخت برای زنين کندن از را نيًنان يو زرد رنگ

ٌ يا اين از کٌ است ٍاجب نيًنی  ٍ لَلٌ خطَط] شرکت با خطر ديدن ينگام ٍ کند نگًداری لَل
 .بگيرد تهاس [نفت شرکت نخابرات

 ديگری استفادۀ صنعت در نفت ٍ نی آٍريو دست بٌ رٍغن ٍ بنزين نانند بسياری فراٍردى يای نفت از
  ساختٌ غيرى ٍ شيهيايی کَد دندان، خهير آرايشی، نَادّ  کش، حشرى دارٍ، عطر، پالستيک، آن از دارد،

 .نی شَد

 پااليشگاى يا بٌ بندريا يا چاى يا از نفت ؟نی شَد دادى انتقال کجا بٌ ٍ چگَنٌ نفت                        
ٌ يا راى از  .نی شَد ننتقل لَل

 انتقال کشَر در سَخت ايستگاى يای بٌ پااليشگاى يا از را نفت نشتّقات کش يا نفت سپس
 .نی ديند

ٌ يای زيادی دارد ٌ يا تجرب  .کشَر نا در صنعت انتفال نفت از راى لَل
 

 .انسان از نفت در صنعت نَاد آرایشی استفادى نی کند
 

ٌ يا ستَن يای برق ٍجَد ندارد  .در انتداد لَل

 
 .نفت از چاى بٌ بندر صادرات ننتقل نی شَد

 
 .انتقال نفت از طریق لَلٌ يا، پر خطر تر است

 

 

 

 

 



 

 فعل نجًَل، نفرد نذکر غایب

 .گیرید قرار شفاعت نَرد شاید کنید سکَت ٍ ديید فرا گَش آن بٌ شَد خَاندى قرآن کٌ ينگانی ٍ

 نضارع نجًَل، جهع نذکر نخاطب

 .نی شَند آفریدى خَدشان بلکٌ نهی آفرینند را چیزی کٌ نی پرستند خدا جای بٌ را [را نعبَد يایی] کسانی ٍ

 نضارع نجًَل، جهع نذکر نخاطب

 .نهی شَد آنًا بٌ ستهی کهترین ٍ نی شَند داخل بًشت بٌ کسانی چنین پس

 فعل نجًَل، جهع نذکر غایب

 .است شدى آفریدى چگَنٌ کٌ نهی نگرند شتر بٌ آیا

 ناضی نجًَل، نفرد نؤنث غایب

 ناضی نجًَل، نفرد نذکر غایب

 ناضی نجًَل، نفرد نذکر غایب

 .است (شدى نَشتٌ) نقرر شها بر رٍزى

 .است شدى آفریدى ضعیف انسان



 

 .ناى رنضان، نايی کٌ قرآن در آن نازل شد
 

 .ٍ ينگانی کٌ قرآن خَاندى شَد بٌ آن گَش فرا ديید

 
 .ٍ يهۀ انَر بٌ سَی خدا بازگرداندى نی شَد

 
 .اشیاء با ضد خَد شناختٌ نی شَند

 
 .رانندى در اتَبَس ندرسٌ را بست

 
 .نادر سعید غذای لذیذی پخت

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: َشًر  
 نایب فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الْقرآن  

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌنایب : الْقرآن  

 نایب فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: اْْل نَر  

 نایب فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: اْْلَشیاء  

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الّساِئق  
 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ: باَب 

 نضاف الیٌ ٍ نجرٍر بٌ کسرى: الَهدَرَسةِ 

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: ٍالِدة  
 نضاف الیٌ ٍ نجرٍر بٌ تنَین جر: َسعید  
 نفعَل ٍ ننصَب بٌ تنَین نصب: َطعانا  

 .دٍست ينگام نشکالت بسیار شناختٌ نی شَد
 

 (پیدا کرد. )کشاٍرز گیايان دارٍیی را باالی کَى یافت

 
 .نعهَال  گندم در فصل تابستان درٍ نی شَد

 
 .دانش آنَزان در انتحان شیهی قبَل شدند

 
 .دانش آنَز تصَیر فصل بًار را کشید

 
 .دشهنان در نیدان جنگ کشتٌ شدند

 نایب فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الِصدیق
 

 ضهٌفاعل ٍ نرفَع بٌ : الَْفاّلح  
 

 نایب فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الَْقهح  
 

 ضهٌفاعل ٍ نرفَع بٌ : الُْطاّلب  

 
 ضهٌفاعل ٍ نرفَع بٌ : الِتلهیذ  

 
 ضهٌٍ نرفَع بٌ نایب فاعل : اْْلَعداء  



 

 

 .نی شَد جبران آب لیهَ خَردن با سی ٍیتانین کهبَد

 
 .کرد خستگی احساس قرنز نَر بٌ نگاى کردن ينگام

 
ٌ  نشکالت ينگام ٍاقعی دٍست  .نی شَد شناخت

 
 .دیدم يَاپیها کنار ایستادى، را خلبان

 
 .نَشیدیو رٍستا در تازى ای شیر

 
 .نهی شَند ريا تنًایی شان در کَدکان

ض   ََ َع  فعل: ت 
 (اسو ظاير)نایب فاعل : ِقَلة  

ََ »ضهیر نستتر : فاعل)فعل : َشَعرَ   («ي 

ْعَرف   ََ »ضهیر نستتر : نایب فاعل)فعل : ی   («ي 

 («ت  »ضهیر بارز : فاعل)فعل : َرَأْیت  

 («نا»ضهیر بارز : فاعل)فعل : َشِربنا

ْتَرکَنَ   («ٍاٍ»ضهیر بارز : نایب فاعل)فعل : الی 

، ،الفاِئز  » کلهات آن در کٌ داریو ٍصفی ٍ اضافی ترکیب يای راست سهت کادر در  دارند را صفت نفش «الْجهیلة   الْکبیرة 
ٌ يای دٍم کادر در ٍلی نی کنند بیان را خَد نَصَف ٍیژگی کٌ   کبیرٌة، فائٌز،» چَن کلهاتی کٌ نی بینیو را اسهیٌ جهل

 .نی کنند کانل را جهلٌ نعنای ٍ دارند خبر نقش «جهیلةٌ 



 

نضاف ٍ 
 نَصَف

 .است نعین رٍزی ای آنًا برای کٌ خدا خالص بندگان نگر نهی شَید، دادى جزا نی دادید انجام آنچٌ بٌ جز ٍ

 .گَی تسبیح بزرگت پرٍدگار نام بٌ پس

 .ناست (نخلص) شدى خالص بندگان از اٍ يهانا

 .خدا شایستۀ بندگان ٍ نا بر سالم

ٌ ام بلند پرٍردگار است ننزى ٍ پاک  .نی کنو ستایش را اٍ نن ٍ نرتب

 نَصَف صفت

 صفت

نضاف ٍ  صفت
 نضاف الیٌ

نضاف ٍ 
 نضاف الیٌ

نضاف ٍ 
 نَصَف

 صفت نضاف الیٌ

نَصَف ٍ 
 نضاف

 صفت نضاف الیٌ

نضاف ٍ 
 نضاف الیٌ

 نضاف الیٌ نضاف صفت



 

 گردشگر
 
 

 .بدى نن بٌ را اتاقو کلید لطفا
 
 

 .بیست ٍ دٍیست
 
 

 .نیست نن اتاق کلید این ببخشید
 
 
 
 

 چند تَ کار ساعت دٍستو، ندارد اشکالی
 است؟

 
 
 
 
 

 زنانی چٌ شام ٍ نًار ٍ صبحانٌ ٍقت يای
 است؟

 
 
 

 چیست؟ صبحانٌ غذای
 
 

 چیست؟ نايار غذای
 
 
 چیست؟ شام غذای ٍ
 
 
 .نی کنو تشکر تَ از

 (با نسئَل پذیرش يتل)گفت ٍ گَيا 

 پذیرش نسئَل
 
 

 است؟ چند اتاقت شهارى
 
 

 بفرنا
 
 
 .دادم تَ بٌ را 330 شهارى نی خَايو، عذر تَ از
 
 
 
 
 بعدی ام يهکار سپس ظًر؛ از بعد دٍ تا صبح شش از

 .نی آید
 
 
 
 
 

 از نايار است؛ نٌ بٌ ربع یک تا نهی ٍ يفت از صبحانٌ
 .نٌ بٌ ربع یک تا يفت از شام ربع؛ ٍ دٍ تا دٍازدى

 
 
 

 .زردآلَ نربای ٍ شیر ٍ کرى ٍ پنیر ٍ نان ٍ چای
 
 

 .نرغ با برنج
 
 

 .بادنجان خَرشت با برنج
 
 

ٌ ام).نیست الزم تشکر  (.است ٍظیف



 

 .نکانی در ساحل دریا کٌ در کنارش کشتی يا دیدى نی شَد

 .حفرى ای کٌ از آن آب یا نفت استخراج نی شَد

 .نادى ای نانند بنزین ٍ نفت ٍ گاز

 .بٌ کار بردن ٍ استفادى کردن

 نگًداری از اشیا

 بندر

 چاى

 رٍغن

 استًالک

 نگًداري

 الهیناء

 الِبئر

 الَزیت

 اإلستًالک

 الّصیانة

 یاری نی کنید

 نی بینید

 صادر نی شَد صادر نی کند

 دیدى نی شَید

 باز کرد یاری نی شَید

 خارج نی کند

 بٌ کار برد

 باز شد

 خارج نی شَد

 بٌ کار بردى شد

 ایستگاى/ کشتی يا  / ٍقت نی گیرد  / ننتقل نی کند  / نایع    /  کَد     /  نصرف        
 الَْهَحَطةِ 

 َتسَتغِرق  

ل    َتنق 

 ِاستًالِک 

 ساِئلٌ 

 .اتَبَس در ایستگاى ایستاد تا نسافران بٌ سرٍیس بًداشتی برٍند

 نسافرت از نکٌ بٌ ندینۀ ننَرى چند ساعت طَل نی کشد؟

ٌ ی کاغذسازی ننتقل نی کند  .ناشین چَبًایی از جنگل بٌ کارخان

ٌ ای برای کو کردن نصرف برق در رایانٌ ساختٌ شدى است  .ٍسیل

 .نفت نایعی سیاى رنگ است کٌ از آن چیزيای زیادی ساختٌ نی شَد



 

َض  ََ  َع

 جبران کرد

 ناَلِبَثنا

 نهاندند

ْنَقالنِ   کانا ی 

 ننتقل نی شدند

لینَ  َِ َح  ت 

 تبدیل نی کنید

لَنَ   الَیحص 

 بٌ دست نهی آٍرند

 َأخِرجْ 

 خارج کن

ْغِلْق   الت 

 نبند

 سََف َیْستغِرق  

 طَل خَايد کشید

 َصَیْرَت 

 گردانیدی

 ناَلِعَق 

 نلیسید

 کان تا ت َصِدقانِ 

 باٍر نی کردند

 َیَتصاَدم  

 تصادف نی کند

 الَنَتَخَرج  

 دانش آنَختٌ نهی شَیو

 َحِرک

 حرکت کن

 الَتَتَعَجبَا

 تعجب نکنید

ْغَلق    َسی 

 بستٌ خَايد شد



 

 

 

 

 

 

 

 .تابلَيای يشدار ديندى يو ٍطنان را از حفر کردن زنین بر حذر نی دارد
 

 .دٍستو تصَیر جالبی رٍی دیَار ندرسٌ نقاشی نی کند
 

 .صدایی قَی از دٍر شنیدى شد ٍ يهٌ ترسیدند
 

 .نفت از طریق نفت کش يا بٌ پاالیشگاى يا ننتقل نی شَد
 

 .آشپز غذای خَبی در آشپزخانٌ نی پزد
 

 .شیرینی يای لذیذی در شًر یزد درست نی شَد

 

 

 

 

 

 

 چاى ِبئر

 صخرى  َصخر

 نادى  ناَدة پاالیشگاى َنصَفی

 کشتی  َسفیَنة

 دارٍ  َدٍاء بندر  نیناء

 خط  َخّط 

 سرزنین  َبَلد ٍقت  َنَِعد

 لَلٌ  أ نبَبة

 دٍلت  َدٍَلة

 جنگ نفت گاز سَخت

 اتَبَس يَاپیها يشتو نفت کش

 فرٍدگاى نیدان ایستگاى کَد

 شیر بازنشستگی پنیر کرى

 يزینٌ جغد کبَتر نرغ

 زرد آبی نیکَتر سرخ

کلهات دیگر دربارۀ سَخت ٍ نفت 
 .يستند

 .کلهات دیگر دربارۀ يَاپیها يستند

 .کلهات دیگر دربارۀ نکان يا يستند

 .کلهات دیگر دربارۀ لبنیات يستند

 .کلهات دیگر دربارۀ پرندگان يستند

 .کلهات دیگر دربارۀ رنگ يا يستند



 

 

 

 

 

 

 

 فرستادى نی شَم

 بریدى شد

 نشاندى شد

 کشتٌ شد

 یاد دادى شد

 نجات دادى نی شَند

 فرستادى نی شَند

 بریدى نی شَد

 نشاندى نی شَد

 کشتٌ نی شَد

 یاد دادى نی شَد

 نجات دادى شدند



 

 

 

 

 

 

 


