تكون النفط والغاز الطبيعي
طالب املرحلة املتوسطة

خطة الدرس  -الصفحة األوىل

املوضوع

املواد

تكون النفط والغاز الطبيعي

املصدر

•ورق مانيال ( 14 x 8.5بوصة) -ورقتان
لكل طالب؛ إحداهام لرسم مشاهد
واألخرى لنشاط املخطط الزمني
•أقالم تلوين خشب

كتاب “النفط والغاز الطبيعي” ،الصفحات 21-20 ،19-18 ،17-16

الهدف
سوف يتعلم الطالب أن النفط والغاز الطبيعي اللذين يتم استخراجهام من القرشة األرضية يف الوقت الحارض يرجع أصلهام
إىل نباتات وحيوانات دقيقة كانت تعيش يف املحيط منذ ماليني السنني.

تحضريات الدرس
 .1اجمع املواد الواردة يف القامئة لكل طالب
 .2اقرأ قسمي “االستكشاف” و“الرشح” بالكامل
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•ورق آلة الجمع ( 10-9ياردة)

تكون النفط والغاز الطبيعي
خطة الدرس  -الصفحة الثانية

طالب املرحلة املتوسطة

املشاركة
“السقوط” – ما الذي يتبادر إىل ذهنك عند سامع كلمة “السقوط”؟ ارسم صورة رسيعة ملا يتبادر إىل ذهنك عند سامع كلمة “السقوط” عىل ورقة.

االستكشاف
.1

أعطِ كل طالب ورقة بحجم  14 x 8.5بوصة .ووجه الطالب لتقسيم الورقة إىل ثالثة أجزاء متساوية .قم بتسمية هذه األجزاء كام ييل :املشهد األول واملشهد الثاين واملشهد الثالث.

.2

اطلب من الطالب إخالء مكاتبهم من كل يشء ما عدا أقالم التلوين الخشب والقلم الرصاص .وأخربهم بأنه سيتم عرض أعاملهم يف أروقة املدرسة .سيستمعون إىل قصة ما ويرسمون
وص ًفا لها.

.٣

اقرأ القصة التالية عىل الطالب .اطلب من الطالب اإلنصات جيدًا .وميكنهم الرسم أثناء قراءتك أو يف نهاية كل مشهد .دع الطالب يقرروا الطريقة األفضل بالنسبة لهم.

.4

ميكن العثور عىل مثال عىل هذه الرسومات الثالثة يف قسم النرشة من هذا الدرس

املشهد األول
منذ  570مليون سنة—خالل الفرتة املعروفة باسم “حقب الحياة القدمية” [الباليوزويك] كان هناك بحر كبري يغطي املنطقة املعروفة اآلن باسم الجزء الجنويب من الواليات املتحدة .وكان يعيش
يف هذا البحر عدد هائل من الحيوانات والنباتات الدقيقة املعروفة باسم العوالق .وكانت هذه العوالق املجهرية تنجرف وترتاكم عىل سطح املاء أو بالقرب منه حتى كرث عددها لدرجة جعلت
من املمكن رؤيتها بالعني املجردة.
طوال “حقب الحياة القدمية” ،كان البحر يزخر ً
أيضا بثالثيات الفصوص واملرجانيات والزنبقيات وعضديات األرجل ،والعديد من النباتات والحيوانات األخرى التي نشأت وتطورت عىل مدار ماليني
السنني.
كانت ثالثيات الفصوص عبارة عن كائنات صغرية غريبة الشكل .حيث كانت توجد بها أخاديد صغرية تقسم جسمها وقرشتها الصلبة املفصصة إىل ثالثة أجزاء رأسية .وكان يغطي رأسها غطاء واق
نصف دائري.
أما املرجانيات ،التي ال تزال موجودة يف الوقت الحارض ،فقد تعددت واختلفت أحجامها وأشكالها وألوانها .والبولبات املرجانية عبارة عن حيوانات بسيطة ميكنها امتصاص الكالسيوم من املاء املالح
وتحويله إىل هيكل حجري تعيش داخله.
وقد كانت الزنبقيات تلتصق بالصخور املوجودة يف قاع البحر بهيكل يشبه الجذر الذي يدعم سا ًقا أو عمودًا يعلوه تجويف يشبه الكأس ،مام يشكل غال ًفا واق ًيا للزهرة.
أما عضديات األرجل.فعبارة عن حيوانات أشبه باملحاريات .حيث تحيط القشور الظهرية والبطنية املكونة من قطعتني باألجزاء الرخوة من أجسامها وتحميها.
نظ ًرا لقدرتها عىل التكاثر برسعة ،فقد انترشت العوالق ،وغريها من الكائنات البحرية ،بأعداد غزيرة .لكن بعد مرور هذه الكائنات الحية التي تحتوي عىل الكربون بدورات حياتها القصرية
للغاية وموتها ،ترسبت بقاياها يف قاع البحر العميق وأصبحت مغطاة بالطمي والرمل والرواسب املنجرفة من الجبال املتآكلة واملناطق املحيطة .وألنها دُفنت برسعة هائلة يف قاع البحر العميق،
فلم يتوفر للعوالق وغريها من الكائنات البحرية األكسجني الالزم للتحلل.
ارسم صورة تصف هذا املشهد عىل الجزء األول من ورقتك.
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مقتطفات من االستكشاف مهداة من مجلس Oklahoma Energy Resources Board

تكون النفط والغاز الطبيعي
خطة الدرس  -الصفحة الثالثة

طالب املرحلة املتوسطة

املشهد الثاين
بعد مرور  ٣20مليون سنة ،أصبحت طبقات الرواسب مرتاكمة يف قاع البحر عىل عمق آالف وآالف األقدام .وكانت هذه الطبقات مليئة بالعوالق امليتة والكائنات البحرية املتحجرة
والصخور املتآكلة!
خالل الفرتة الزمنية املعروفة باسم “حقب الحياة الوسطى” [ميزوزويك] ،بدأت الديناصورات تجوب األرض وتسبح يف البحر .وقد تالىش أكرث من نصف البحر العظيم نتيجة التبخر والزالزل
وتراكم طبقات الرواسب يف قاع البحر.
وقد كان لهذه الحرارة والضغط الفضل يف تحويل املواد العضوية امليتة إىل هيدروكربونات (مواد تحتوي عىل الهيدروجني والكربون) كام أنها تسببت يف تحويل املواد غري العضوية املتبقية
إىل صخور رسوبية.
ارسم صورة تصف هذا املشهد عىل الجزء الثاين من ورقتك.

املشهد الثالث
بعد مرور  250مليون سنة أخرى ،وصلنا إىل العرص الحايل وهو “حقب الحياة الحديثة” [سينوزويك] .يجتاح البرش اآلن األرض وقد انقرضت الديناصورات منذ أم ٍد بعيد .ومتتلئ البحار
متا ًما بالرواسب الناتجة عن التعرية وغريها من الرواسب.
لقد شكلت الحرارة والضغط العديد من طبقات الصخور الرسوبية وصخر املصدر العميق  -الصخر الذي يتكون فيه النفط والغاز الطبيعي .إن كث ًريا من املياه التي كانت موجودة يف البحر
توجد اآلن يف مسام الصخور الرسوبية .أما املاء املتبقي ،فقد تبخر أو اندفع إىل املناطق التي توجد بها البحار واملحيطات يف الوقت الحارض.
عىل مدار ماليني السنني ،ساعدت درجات الحرارة التي ترتاوح من  ٣00-150درجة فهرنهايت ( 149-66درجة مئوية) يف “طهي” أو تحويل املواد العضوية متسببة بذلك يف إحداث تغري
كيميايئ معقد ،نتج عنه تكون الهيدروكربونات التي يطلق عليها النفط والغاز الطبيعي .وقد تكونت هذه الهيدروكربونات ،املعروفة ً
أيضا بالوقود األحفوري ،يف والية تكساس.
هل ميكنك رسم صورة لهذا املشهد؟ ارسم صورة توضح هذا املشهد يف الجزء الثالث من ورقتك.
لقد رسمت ت ًوا تكون النفط والغاز الطبيعي.
عند انتهائك من املشهد األخري ،ضع يف حسبانك أن هناك العديد من النظريات املتعلقة بتكون النفط والغاز الطبيعي .إن ما سمعته ورسمته اآلن يعد مبثابة النظرية العلمية األكرث قبوالً
عىل نطاق واسع.

الرشح
معلومات املعلم
يشكل النفط والغاز الطبيعي م ًعا البرتول .البرتول هو خليط يتألف من مئات املركبات الهيدروكربونية املختلفة-وهي الجزيئات املحتوية عىل عنرصي الهيدروجني والكربون-ويوجد
يف بعض األحيان يف صورة سائل (النفط الخام) ويف أحيان أخرى يف صورة بخار (الغاز الطبيعي) .وتتكون الهيدروكربونات عاد ًة من بقايا الديناصورات والكائنات البحرية التي كانت
موجودة قبل التاريخ وكذلك النباتات التي دُفنت يف األرض منذ ماليني السنني .وتظل طبقات بقايا الحيوانات والنباتات ترتاكم فوق بعضها البعض .لقد عمل هذا الضغط باإلضافة إىل
الحرارة الناتجة عن عمليات األرض عىل “طهي” أو تحويل بقايا النباتات والحيوانات إىل هيدروكربونات ببطء .ثم تدفقت هذه املركبات الهيدروكربونية إىل املساحات الفارغة يف الصخور
املحيطة ،والتي يطلق عليها املصائد .ويف النهاية ،تكون صخر متشبع بالنفط يشبه اإلسفنجة املبللة .وكانت هذه املصائد مغطاة بطبقة من الصخور الصلبة أو ما يشبه السدادة املانعة
للترسب مكونة من امللح أو الطمي ،وذلك ملنع ترسب النفط والغاز إىل السطح .فيتم حبس النفط الخام داخل تكوينات الصخور ،مثلام تحبس اإلسفنجة املاء.
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تكون النفط والغاز الطبيعي
خطة الدرس  -الصفحة الرابعة

طالب املرحلة املتوسطة

اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي” ،الصفحتني 17-16

يشكل النفط والغاز الطبيعي م ًعا “البرتول” ،وهي الكلمة الالتينية املرادفة لـ “الزيت الصخري ”.والبرتول عبارة عن مادة زيتية سوداء توجد عاد ًة يف صورة سائل ،ولكن ميكن أن تكون ً
أيضا
ولزجا ،أما إذا كان شفا ًفا ومتطاي ًرا (أي يتبخر بسهولة)،
يف حالة صلبة أو غازية .عندما يتم استخراجه مبارش ًة من األرض يف صورة سائل ،فإنه يطلق عليه النفط الخام وذلك إذا كان قا ًمتا ً
فيطلق عليه ناتج التكثيف .وعندما يكون يف حالة صلبة ،فإنه يعرف باألسفلت ،وعندما يكون يف الحالة شبه الصلبة فإنه يسمى البيتومني .وقد يوجد الغاز الطبيعي إما مع النفط أو
مبفرده .ويتشكل البرتول بصورة طبيعية متا ًما ،وذلك من بقايا الكائنات الحية املتحللة بشكل كبري .وعىل الرغم من أنه يبدو ككتلة لزجة بسيطة ،فإنه يتألف من خليط معقد من املواد
الكيميائية .وميكن فصل املجموعات الكيميائية املختلفة يف معامل التكرير ومصانع البرتوكيامويات ،واستخدامها بعد ذلك يف الحصول عىل مجموعة كبرية من املشتقات املختلفة.

اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي” ،الصفحتني .19-18

اعتقد العلامء فيام مىض أن معظم النفط قد تكون بواسطة تفاعالت كيميائية بني املعادن املوجودة يف الصخور الواقعة عىل أعامق كبرية يف باطن األرض .أما اآلن ،فإن أغلب العلامء
يعتقدون أن كمية قليلة فقط من النفط هي التي تكونت بهذه الطريقة .بينام يعتقدون أن كمية كبرية من النفط املوجود يف العامل قد تكونت من بقايا الكائنات الحية عىل مدار فرتة
زمنية طويلة للغاية .فالنظرية تقول إن جثث الكائنات البحرية الدقيقة التي ال حرص لها ،مثل املنخريات والعوالق عىل وجه الخصوص ،قد تراكمت يف قاع البحر يف شكل رواسب سميكة،
ودُفنت تدريج ًيا عىل أعامق أكرب بفعل الرواسب املرتاكمة فوقها .بعد ذلك تحولت هذه البقايا عىل مدار ماليني السنني بفعل البكترييا أوالً ثم بعد ذلك بفعل الحرارة والضغط يف باطن
األرض إىل نفط سائل .وترسب النفط ببطء عرب الصخور وتجمع يف جيوب تحت األرض تعرف باملصائد ،حيث يتم احتجاز النفط فيام يعرف بآبار النفط اآلن.

اعرض للطالب ً
رسام توضيح ًيا لـ “الكائنات البحرية التي ماتت ودُفنت تحت قاع البحر” يف الصفحة  19من كتاب “النفط والغاز الطبيعي”.
اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي” ،الصفحتني 21-20

منذ آالف السنني ،الحظ الناس يف أجزاء من اليونان وفارس والهند ترسب الغاز من األرض مام كان يتسبب يف نشوب الحرائق بسهولة كبرية .وقد صارت نريان الغاز الطبيعي هذه يف
بعض األحيان مبثابة األساس الذي ارتكزت عليه األساطري واملعتقدات الدينية .يتألف الغاز الطبيعي من خليط من الغازات ،لكنه يحتوي يف املقام األول عىل امليثان-وهو أخف وأصغر
الهيدروكربونات .وعىل غرار النفط ،،فقد تكون الغاز الطبيعي تحت األرض من بقايا الكائنات البحرية الدقيقة ،وغال ًبا ما يستخرج من اآلبار نفسها التي يستخرج منها النفط الخام .كام ميكن
استخراجه من آبار تحتوي عىل غاز وناتج تكثيف فقط ،أو من اآلبار “الطبيعية” املشتملة عىل غاز طبيعي فقط .كان الغاز الطبيعي يستخدم عىل نطاق ضيق حتى وقت قريب إىل ح ٍد ما.
ففي أوائل القرن العرشين ،كان يتم حرقه من آبار النفط كنفايات .أما اآلن ،فإنه يعترب ذا قيمة عالية باعتباره وقودًا نظي ًفا ميد العامل بربع الطاقة.
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تكون النفط والغاز الطبيعي
خطة الدرس  -الصفحة الخامسة

طالب املرحلة املتوسطة

التقييم
.1

اطلب من كل طالب أن يكتب ورقة تعليق يرشح فيها رسمه ،والتي سيتم إرفاقها وعرضها مع الرسم .ينبغي أن يوضح هذا الرشح كيفية تكون النفط والغاز الطبيعي

.2

ينبغي عىل الطالب استكامل استبيان نهاية الدرس.

التوضيح التفصييل
نشاط املخطط الزمني
.1

قم بتقسيم الطالب إىل مجموعات بحيث تتألف كل مجموعة من طالبني ،أو ميكنهم العمل فرادى يف هذا املرشوع.

.2

اضبط قياس طول ورقة آلة الجمع بحيث يعادل  9ياردات تقري ًبا .ضع عالمة عند كل  10بوصات .وسوف متثل هذه العالمة فرتة زمنية تعادل  100مليون سنة .عىل أقىص الطرف األمين من
الرشيط الورقي ،اكتب كلمة “الحارض” .قم بتمييز كل خط بالوحدات “مليون سنة مضت” للتعبري عن مليون سنة منقضية .توقف عند  4600مليون سنة ماضية( .إذا أردت إضافة أحداث
إضافية كتلك املتضمنة يف الصفحة التالية ،فأضف  10بوصات أخرى إىل املخطط الزمني).

.٣

اطلب من الطالب أن يبحثوا عىل اإلنرتنت عن زمن وقوع األحداث املهمة يف تاريخ األرض .واسند لكل طالب مهمة تحديد حدث معني عىل املخطط الزمني .توجد قامئة ببعض األحداث
املعينة يف قسم النرشة من هذا الدرس .قص األحداث كل عىل الحدة واسمح لكل طالب بسحب الحدث الذي سيجري البحث عنه من إحدى القبعات.

.4

اطلب من الطالب رسم صور لهذه األحداث بطول املخطط الزمني.

.5

يعرض الطالب عىل الفصل النتائج التي توصلوا إليها بينام يضعون الصور التي قاموا برسمها عىل املخطط الزمني.

منوذج اإلجابة عىل استبيان نهاية الدرس

.1

ارشح كيفية تكون النفط والغاز الطبيعي
اإلجابة :بعد موت الكائنات الدقيقة التي يطلق عليها اسم العوالق ،فإنها تهبط إىل قاع البحر .وهناك يتم دفنها بفعل الرواسب املوجودة يف قاع املحيط .وبعد سنوات وسنوات من التعرض
للحرارة والضغط تتحول العوالق كيميائ ًيا إىل نفط وغاز طبيعي.

.2

لقد شكلت الحرارة والضغط العديد من طبقات الصخور________________ وصخر املصدر العميق الذي يتكون فيه النفط والغاز الطبيعي.
اإلجابة :ب الرسوبية

.٣

بعد موت _________________ الدقيقة وهبوطها إىل قاع البحر ،فإنها تضيف العنارص الكيميائية املشتملة عىل الكربون املوجودة يف أجسامها إىل الرواسب والطمي املوجود يف قاع املحيط.
ومبرور الوقت يتحول الطمي إىل صخور صلبة .وبالتعرض للحرارة املرتفعة والضغط الشديد ،تحول التفاعالت الكيميائية _____________ إىل ____________ ______________.
اإلجابة :العوالق ،العوالق ،الوقود األحفوري
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تكون النفط والغاز الطبيعي
طالب املرحلة املتوسطة

خطة الدرس  -الصفحة السادسة

التوضيح التفصييل
نشاط املخطط الزمني – أحداث إضافية
قص هذه األحداث إىل رشائط وضعها يف قبعة ليقوم الطالب بسحبها.
أول طائر

عهد امللك نبوخذنرص

أول ديناصور

أول عملية حفر بحرية

أول شجرة

أول سيارة تعمل بالغاز

أول زهرة

أول اكتشاف للنفط يف أمريكا الشاملية

أول نوع من العوالق ظهر عىل األرض

أول حفار نفط يف تكساس

اإلمرباطورية البابلية

أول إنتاج للغاز الطبيعي يف أمريكا الشاملية

أول عملية حفر آلبار النفط

حقب الحياة القدمية

أول مصباح زيتي

حقب الحياة الوسطى

اإلمرباطورية الفارسية

حقب الحياة الحديثة

تعد هذه أمثلة قليلة فقط لبعض األحداث التي وقعت يف التاريخ والتي ميكن للطالب البحث فيها .اسمح للطالب بالبحث يف األحداث املختلفة التي يهتمون بها ً
أيضا بعد االنتهاء من
املهمة املوكلة إليهم .وميكنك البحث عن بعض األحداث التي تتناولها بالدراسة يف حصص التاريخ أو األحداث الخاصة باملدينة التي تعيش فيها.

تقدمه
Society of Petroleum Engineers

مقتطفات من معلومات املعلم مهداة من مجلس Oklahoma Energy Resources Board

تكون النفط والغاز الطبيعي
استبيان نهاية الدرس

طالب املرحلة املتوسطة

االسم____________________________________:
األسئلة
 .1ارشح كيفية تكون النفط والغاز الطبيعي.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 .2لقد شكلت الحرارة والضغط العديد من طبقات الصخور ________________ وصخر املصدر العميق الذي يتكون فيه النفط والغاز الطبيعي.
أ.

الربكانية

ب .الرسوبية
ج.

النارية

د.

املتحولة

 .٣بعد موت _________________الدقيقة وهبوطها إىل قاع البحر ،فإنها تضيف العنارص الكيميائية املشتملة عىل الكربون املوجودة يف أجسامها إىل الرواسب والطمي املوجود يف قاع املحيط .ومبرور
الوقت يتحول الطمي إىل صخور صلبة .وبالتعرض للحرارة املرتفعة والضغط الشديد ،تحول التفاعالت الكيميائية _____________ إىل ____________ ______________.
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