لعبة ذروة إنتاج النفط
Peak Oil Game

طالب املرحلة الثانوية

نشاط معالجة وإنتاج

السؤال
مـا الذي يحصل لألنتاج مع انخفاض ك ّمية النفط يف األرض؟

املوا ّد

❒
❒ جـ ّرات الحبوب للحبوب )«حقل النفط»(
❒ ثالثة أوعية )آنية أو أكياس ورق ّية(
❒ مالعق صغرية
❒ ميزان رقمي
دفرت مالحظات للفريق

اإلجراءات
.1

طالب.
ألّف فريقاً من  3إىل ّ 5

.2

سيؤدّي شخص دور الحفّار وآخر دور املعالج.

.3

يخصص أحد األوعية ملعالجة النفط ،والثاين للنفط املعالج ،والثالث للنفط املرتاكم.
ستحصل عىل مجموعة جـرار متثّل حقل النفط ،وملعقة صغرية ج ّدا ً ،وثالثة أوعيةّ .

.4

تحتوي كل جـ ّرة عىل مزيج من الفاصولياء السوداء )النفط( ،والح ّمص )الرتاب وشوائب أخرى( وحجارة.

.5

أي جـ ّرة ولكن ال ميكنك حمل الـجرار أو إمالتها أو استعامل أصابعك الستخراج الحبوب ،أو إخراج الحجارة .ال ميكنك سوى استعامل امللعقة إلخراج
ميكنك استخراج النفط من ّ
الحبوب من منها

.6

سيستعمل املعلّم املوقّت لتحديد  30ثانية )«سنة»( ويطلب منك البدء.

.7

يتعي عليك وضع أكرب قدر ممكن من النفط النظيف يف وعاء النفط املعالج .ستتع ّرض لغرامة إن كان النفط مل ّوثاً أو مسكوباً خارج األوعية.
خالل كل جولة مدّتها  30ثانيةّ ،

.8

ميكن استخدام أحد األوعية كمعمل معالجة وسطي ميكنك فيه إزالة حبوب الح ّمص.

.9

كل النشاطات فورا ً وت ُس ّجل النقاط.
يجب أن تت ّم املعالجة والحفر يف الوقت عينه ،وتتوقّفان عندما يشري املوقّت إىل نهاية الجولة .تتوقّف ّ

كل حبّة حمص )تراب( يف وعاء النفط املعالج ،تُزال حبّتا فاصولياء سوداء وحبّتا ح ّمص أيضاً.
 .10مقابل ّ
كل ح ّبة فاصولياء سوداء خارج الوعاء ،تُزال ح ّبتا فاصولياء سوداء من وعاء النفط املعالج.
 .11مقابل ّ
الصف.
 .12يُرمى ّ
كل النفط املسكوب خارج الوعاء أو غري املعالج يف سلّة مهمالت ّ
 .13إحتسب حجم اإلنتاج السنوي عرب أخذ وزن الفاصولياء املتبقّية يف وعاء النفط املعالج بعد دفع الغرامات .س ّجل حجم اإلنتاج يف دفرت مالحظات الفريق.
العامل.
 .14ضع نتاج السنة الحالية يف وعاء تخزين النفط املرتاكم .ستستعمل هذا النفط املخ ّزن لرشاء األدوات وتوظيف مزيد من ّ
كل سلعة .انتبه! فأسعار
العامل بي الجوالت .سيخربك املعلّم عن سعر ّ
 .15ميكنك رشاء أدوات أفضل وتوظيف مزيد من ّ
العامل سرتتفع مع تقدّم اللعبة.
األدوات وتكلفة توظيف مزيد من ّ
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لعبة ذروة إنتاج النفط
األستنتاجات
.1

استعمل الحاسوب أو ورق الرسم البياين لتمثيل اإلنتاج السنوي لفريقك .قارن بي رسمك البياين والرسم البياين الذي ميثّل إنتاج النفط الحقيقي يف الواليات املتّحدة األمريك ّية والعامل.

)( http://www.iea.org/aboutus/faqs/oil
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
.2

هل نضب النفط ح ّقاً من حقل النفط الخاص بك؟ _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

.3

قدّر النسبة املئويّة للنفط املتبقّي لديك يف حقل النفط______________________________________________________________________________________ .
_____________________________________________________________________________________________________________________________

.4

ما وجه الشبه بي هذا النموذج والواقع؟ ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

.5

ما وجه االختالف بي هذا النموذج والواقع؟ ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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