سلسلة القيمة الخاصة بالبرتول
طالب املرحلة الثانوية

خطة الدرس  -الصفحة األوىل

املواد

املوضوع
سلسلة القيمة عبارة عن سلسلة من األحداث التي متر بها املادة الخام األولية ومع كل خطوة تضاف إليها قيمة .يف مجال صناعة
البرتول ،تنقسم سلسلة القيمة إىل ثالثة أجزاء:
عمليات•االستخراج

•

العمليات•املتوسطة

•

العمليات•الالحقة

•

•كتب النفط والغاز الطبيعي

• 15فرخ ورق كب ًريا (أوراق مالحظات الصقة
بحجم امللصق)

•نسخ مام ييل يتم تقدميها لكل طالب يف نهاية
خطة الدرس:
 امتحان نهاية الدرس منوذج تقييم الدرجات منوذج درجات الطالب -مواقع ويب مفيدة.

الهدف
ستتشكل يف أذهان الطالب صورة عامة عن تسلسل العمليات املكونة لسلسلة القيمة الخاصة بصناعة البرتول .وسيتعرف الطالب
عىل عمليات االستكشاف واإلنتاج والتكرير والتصنيع الكيميايئ للنفط والغاز من خالل استكشاف كل جزء من أجزاء سلسلة
القيمة وإجراء أبحاث عنه.
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خطة الدرس  -الصفحة الثانية

املشاركة
يف اعتقادك ،ما الفرتة التي ميكن أن تعيشها بدون هاتفك الخلوي؟ بدون أجهزة الكمبيوتر؟ استغرق حوايل  3-2دقائق لوصف برنامجك الصباحي .اذكر من ستة إىل عرشة أشياء تستخدمها منذ لحظة
استيقاظك وحتى وصولك إىل املدرسة .ألق نظرة اآلن عىل القامئة التي أعددتها وحدد من بينها املواد التي ميكن الحصول عليها بدون املنتجات البرتولية.

االستكشاف
لعبة  Scavenger Huntالخاصة بسلسلة القيمة

•قم بتقسيم الطالب إىل  14مجموعة (مجموعة لكل فصل من فصول كتاب “النفط والغاز الطبيعي” الصفحات )47-20
 .1الغاز الطبيعي صفحات 21-20

 .8الحفر يف عمق البحر صفحات 35-34

 .2الغاز الطبيعي غري التقليدي صفحات 23-22

 .9تقنية املياه العميقة صفحات 37-36

 .3املصائد النفطية صفحات 25-24

 .10نقل النفط عرب األنابيب صفحات 39-38

 .4النفط الصلب صفحات 27-26

 .11النفط املوجود يف املحيط صفحات 41-40

 .5كيفية اكتشاف النفط صفحات 29-28

 .12تكرير النفط صفحات 43-42

 .6التقنيات املتقدمة صفحات 31-30

 .13الطاقة والنقل صفحات 45-44

 .7استخراج النفط صفحات 33-32

 .14املواد املشتقة من النفط صفحات 47-46

•يجب عىل كل فريق إيجاد معلومات حول املوضوع الوارد يف رقم الصفحة املحدد ملجموعته.
•تقوم الفرق بإعداد جدول عىل ورقة ملصق يتضمن املعلومات التالية:
 عنوان القسم املحدد لهم وأرقام الصفحات الجزء الذي ميثله من سلسلة القيمة ثالث حقائق رسوم توضيحية•يستغرق كل فريق حوايل دقيقتني ملشاركة ملصقاته وعرض نتائجه أمام الفصل .قم بتعليق امللصقات يف أرجاء الغرفة.
أخرب الفصل أنه يف مجال صناعة البرتول ُيطلق عىل تسلسل العمليات املستخدمة يف إنتاج النفط سلسلة القيمة .سلسلة القيمة عبارة عن سلسلة من األحداث التي متر بها املادة الخام األولية
ومع كل خطوة تضاف إليها قيمة .يف مجال صناعة البرتول ،تنقسم سلسلة القيمة إىل ثالثة أجزاء :عمليات االستخراج ،والعمليات املتوسطة ،والعمليات الالحقة .تشري عمليات االستخراج إىل عملية
اكتشاف النفط الخام واستخراجه من األرض .وتشري العمليات املتوسطة إىل عملية نقل البرتول وتخزينه .بينام تشري العمليات الالحقة إىل عملية تكرير النفط الخام إىل منتجات ثانوية ميكن
استخدامها يف وظائف مختلفة ،وعملية تسويق املنتجات املكررة وتوزيعها عىل املستهلكني.
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خطة الدرس  -الصفحة الثالثة
•راجع الجداول التي قام الطالب مبشاركتها وناقش الجزء الذي متثله من سلسلة القيمة.
بالنسبة للمعلم – ارجع إىل كتاب “النفط والغاز الطبيعي” .وميكن االستعانة بالصفحات  24-20كمقدمة ورشح ألماكن استخراج النفط.
تشري الصفحات “ 28-25املصائد النفطية” ،و“النفط الصلب” ،و“كيفية اكتشاف النفط” إىل عمليات االستخراج.
بينام تشري صفحة “ 30التقنيات املتقدمة” وصفحة “ 42تكرير النفط” إىل العمليات املتوسطة.
وتشري الصفحات “ ،49-44الطاقة والنقل” ،و“املواد املشتقة من النفط” ،و“املنتجات البالستيكية والبوليمرات” إىل العمليات الالحقة.
الرشح

ميكن للمعلمني تقديم هذا الدرس داخل فصل درايس واحد كمرشوع بحثي أو ميكن للفصول أن تعمل م ًعا كفريق متعاون .عىل سبيل املثال ،عند العمل مع فصول دراسية أخرى :سيتوىل الفصل
الذي يدرس مادة العلوم (علم األحياء أو علم األرض أو الجيولوجيا) مهمة إجراء البحث الخاص بعمليات االستخراج ،بينام سيتوىل الفصل الذي يدرس مادة الرياضيات (الهندسة) مهمة إجراء البحث
الخاص بالعمليات املتوسطة ويتوىل الفصل الذي يدرس اللغة اإلنجليزية إجراء البحث الخاص بالعمليات الالحقة .وستقوم الفصول مبشاركة العروض التقدميية مع فصول أخرى .وميكن تقديم ذلك
يف شكل مسابقة إذا أردت .والفريق الفائز يف املسابقة من كل فصل سيكون هو الفريق الذي سيشارك مع الفصول األخرى .أما إذا أراد املعلم إجراء البحث داخل فصله الدرايس فقط ،فسيتم إسناد
مهمة إجراء البحث الخاص بعمليات االستخراج والعمليات املتوسطة والعمليات الالحقة إىل مجموعة من الطالب للعمل م ًعا كفريق .وستقوم الفرق بعد ذلك بعرض نتائجها أمام الفصل.
ستقوم فرق مؤلفة من أربعة أو خمسة طالب بالعمل م ًعا لتساند بعضها البعض إلنجاز هذا املرشوع .ويجب أن يتضمن بحثك ما ييل:

•بحث مكتوب من ثالث صفحات يتضمن إرشادات جمعية املكتبات (( .)LAقد ترغب يف االستشهاد بعدد معني من املصادر واملراجع املطلوبة وما إىل ذلك).
•عرض تقدميي بربنامج  PowerPointيرشح البحث للفصل – (قم بتوزيع منوذج تقييم الدرجات)
•ملصق يوضح النتائج األساسية لبحثك

يجب أن يشارك كل عضو يف الفريق عىل حد سواء يف كل جزء من املهمة .وسيتم تقييم املرشوع بشكل جزيئ باعتباره عم ًال جامع ًيا ،وكذلك سيتم تقييم مشاركة كل عضو يف الفريق.
ستكون العروض التقدميية التي تقدمها املجموعة مبثابة رشح لكل جزء من أجزاء سلسلة القيمة الخاصة بالبرتول.
التقييم
سوف يتم التقييم عىل أساس البحث والعرض التقدميي بربنامج  PowerPointوامللصق .وسوف يتضمن ً
أيضا أسئلة االمتحان التالية الواردة يف نهاية الدرس:
وصف بإيجاز األجزاء الثالثة لسلسلة القيمة الخاصة بالبرتول.
 .1اذكر ِ
 .2اذكر خمسة منتجات برتولية نستخدمها يوم ًيا.
التوضيح التفصييل
اطلب من الطالب إعداد تقرير حول ما يعتقدون أنه أهم منتج يتم تصنيعه من النفط الخام وأسباب ذلك .قم بإعداد قامئة بإجابات كل طالب التي تعرب عن وجهة نظره .اعقد مقارنة بني
الخيارات .عىل سبيل املثال ،أيهم أكرث أهمية :وقود الديزل بالنسبة لسفن نقل البضائع ،أم البنزين لنقل األشخاص ،أم األدوية ،أم املنتجات البالستيكية بالنسبة لصاممات القلب؟
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التقييم

منوذج تقييم درجات مرشوع العرض التقدميي

الدرجة
4

املحتوى
يغطي املرشوع املوضوع بشكل شامل
مع تضمني العديد من التفاصيل واألمثلة.
املعرفة مبوضوع البحث ممتازة.
يتضمن املرشوع معلومات جوهرية عن
املوضوع .املعرفة مبوضوع البحث جيدة.

2

يتضمن املرشوع معلومات جوهرية عن
املوضوع ،لكن هناك خطأ أو خطأين يف
الحقائق املرسودة.
يتضمن املرشوع معلومات قليلة للغاية
ويوجد به العديد من األخطاء يف الحقائق
املرسودة.

3

1
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التنظيم
املحتوى منظم بشكل جيد للغاية ويتم
عرضه يف تسلسل منطقي.

االبتكار
ينم املرشوع عن الكثري من الفكر املبتكر .فاألفكار
إبداعية وخالقة.

أعباء العمل
أعباء العمل مقسمة ويشارك فيها جميع
أعضاء املجموعة عىل ح ٍد سواء

املحتوى منظم بشكل منطقي.

ينم املرشوع عن بعض الفكر املبتكر .يقدم العمل
أفكا ًرا جديدة ووجهات نظر متعمقة.

املحتوى منظم بشكل منطقي مع وجود
بعض النقاط الغامضة.

يقدم املرشوع معلومات جوهرية ،لكن هناك أدلة
بسيطة عىل التفكري اإلبداعي.

أعباء العمل مقسمة ويشارك فيها جميع
أعضاء املجموعة بالتساوي إىل حد ما ،لكن قد
تتفاوت أعباء العمل لديهم.
أعباء العمل مقسمة ،لكن يبدو أن أحد أعضاء
املجموعة يشارك يف العمل بدور أقل من باقي
األعضاء.
أعباء العمل غري مقسمة ،أو هناك العديد من
األعضاء ال يشاركون يف العمل عىل ح ٍد سواء.

ال يوجد هيكل تنظيمي واضح للمرشوع ،بل يقدم املرشوع بعض املعلومات الجوهرية ،لكنه ال
ينم عن تفكري إبداعي.
مجرد تجميع للحقائق.

سلسلة القيمة الخاصة بالبرتول
استبيان نهاية الدرس

طالب املرحلة الثانوية

االسم____________________________________:
األسئلة
.1

وصف بإيجاز األجزاء الثالثة لسلسلة القيمة الخاصة بالبرتول.
اذكر ِ

.2

اذكر خمسة منتجات برتولية نستخدمها يوم ًيا.
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سلسلة القيمة الخاصة بالبرتول
درجات الطالب
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منوذج درجات الطالب الخاص بأعضاء الفريق
االسم______________________________________________:
عنوان التقرير________________________________________:
درجات أعضاء املجموعة:
 = 4لقد أنجز هذا العضو جميع أعباء العمل املنوطة به
 = 3لقد أنجز هذا العضو معظم أعباء العمل املنوطة به
 = 2لقد أنجز هذا العضو بعض أعباء العمل املنوطة به
 = 1مل ينجز هذا العضو مهام العمل املنوطة به ،مام شكل عبئًا إضاف ًيا عىل األعضاء اآلخرين
اكتب أدناه قامئة بأسامء جميع أعضاء مجموعتك .ضع أمام كل اسم الدرجة التي تعتقد أن هذا العضو يستحقها .احرص عىل كتابة اسمك ضمن هذه القامئة والدرجة التي حددتها لنفسك .لديك مطلق الحرية يف
إضافة أي تعليقات تعتقد أنها مفيدة.
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املصادر

مواقع ويب مفيدة
Smithsonian Institute  معهد،كل ما يتعلق بخاليا الوقود
americanhistory.si.edu/fuelcells/basics.htm
 لألطفالAlliance to Save Energy موقع
www.ase.org/section/_audience/consumers/kids
”الكثري من الروابط عن موضوع “إعادة التدوير والتقليل وإعادة االستخدام
42explore.com/recycle.htm

Essential Energy Education - Energy4me
Society of Petroleum Engineers تقدمه
www.energy4me.org
Society of Petroleum Engineers
www.spe.org
Captain Offshore Platform Virtual Tour
http://resources.schoolscience.co.uk/SPE/index.html

) يف الواليات املتحدة حول إعادة تدوير النفاياتNIEHS( موقع املعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية
والحد منها
www.niehs.nih.gov/kids/recycle.htm

زيارة طفل لحفار نفط بحري
www.mms.gov/mmskids/explore/explore.htm

How Oil Drilling Works
www.Howstuffworks.com/oil-drilling

 يف اململكة املتحدةEnergy Institute  يقدمه معهد،EnergyZone
http://www.energyzone.net/

تقرير إدارة معلومات الطاقة األمريكية عن الطلب
إدارة معلومات الطاقة األمريكية
www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/oil.html

 باإلضافة إىل روابط،حقائق وألعاب وأنشطة تتعلق بالطاقة
www.eia.doe.gov/kids/index.html

ExxonMobil  من إعداد2030  نظرة لعام- توقعات الطاقة
www.exxonmobil.com/Corporate/energy_outlook.aspx
Energize Your Future Shell
http://www.shell.com/us/energizeyourfuture
الصفحة الخاصة بالطالب من املعهد الجيولوجي األمرييك
www.earthsciweek.org/forstudents/index.html

موقع وزارة الطاقة األمريكية حول أنواع الوقود األحفوري
www.fossil.energy.gov/education/index.html
دليل شامل لتكرير النفط
www.howstuffworks.com/oil-refining.htm
 للطالبShell  املقدم منEnergy Minds
http://www.shell.us/views/energy_minds.html
 وكيفية اكتشافه، كيفية تكون النفط،الجيولوجيا األساسية
www.priweb.org/ed/pgws/index.html

تقدمه
Society of Petroleum Engineers

