
 

 

 
 

 

 داناییخالق به نام 

اش گرفته بود، در زدهی بزرگ نفتی که در دستان یخآریا با بشکه .نفت خانه هم تمام شده بودبود و هوا بسیار سرد 

چگونه به آید؟ اصال نفت چیست و راستی این نفت از کجا می" :کردصفی طوالنی، منتظر ایستاده بود. او با خود فکر می

 ؟ و ...رسددست ما می

ی نفتی در دست نزدیک ، معلم علوم مدرسه شد که با بشکهبهرامیغرق در افکار خود بود که ناگهان متوجه آقای 

ه سر با مهربانی، دستی ب بهرامیآقای  "شما بفرمایید جلو. ،بفرمایید آقا"بلندی کرد و گفت: شد. خوشحال شد و سالم می

  "، نوبت من بعد از شماست.جا خوب استسالم پسرم، مرسی. همین"او کشید و گفت: 

آقای " ی نفت از شما بپرسم؟توانم چند سوال دربارهببخشید آقا آیا می"آریا که فرصت خوبی به دست آورده بود گفت: 

  "آید؟نفت از کجا می"آریا پرسید:  "خواهم گفت. ،هایشان را بدانمبله حتما، اگر پاسخ" جواب داد: بهرامی

شود های نفتی که در غرب و جنوب غربی ایران وجود دارند نفت خام استخراج میاز چاهدر کشور ما  ،سوال خوبی است -

 ، نفتجدا شدن اجزای مختلف آن از همو یابد و بعد از پاالیش نفت خام فت انتقال مین هایو سپس به پاالیشگاه

 .مند شوندن بهرهیابد تا همه از آاز طریق خطوط لوله به شهرهای مختلف انتقال میسفید 

 بکنند تا به نفت برسند؟ شوند که نفت کجاست و کجا باید چاهچگونه متوجه می -

های احتمالی وجود منابع نفتی را مشخص محدوده ،خوب، ابتدا مهندسان زمین شناسی بر اساس شواهد خاصی -

 ..شود.تعیین شده و عملیات احداث چاه آغاز می ،محل دقیق این منابع ،نگاریلرزه سپس به کمک روشکنند. می

 مثل اینکه نوبت شماست.  !ریا جاناوه! آ

 پر بود، گرفت و از االکه ح را ی نفت خودشبشکه لرزید،دیگر از سرما نمیو  اصال متوجه گذر زمان نشده بودآریا که 

 نه به راه افتاد. به سمت خا ،تشکر و خداحافظی کرد و با لبخند رضایتی بر لب آقای بهرامی

 نام و نام خانوادگی: 

  6کالس:    / 

 

 

 1401/ 8/ 25 تاریخ:

 


