املنتجات املصنوعة من البرتول
طالب املرحلة املتوسطة

خطة الدرس  -الصفحة األوىل
يتطلب هذا الدرس أربع جلسات من األنشطة.
املواد

املوضوع
البوليمرات واملواد املشتقة من النفط

االستكشاف ،النشاط األول
•نرشات “قوة ارتباط البوليمرات”

املصدر

التوضيح التفصييل

كتاب “النفط والغاز الطبيعي”الصفحات 49-48 ،47-46 ،45-44

•نرشات “كم سعر الجالون؟”
•جدول تحويل الحجم

الهدف
سوف يتعلم الطالب أن البرتول يعد جز ًءا من حياتنا اليومية .حيث إن الكثري من املنتجات ،مثل النايلون واملنتجات البالستيكية
واملطاط ،يتم الحصول عليها من البوليمرات البرتولية .وقد متكن العلامء من تطوير البوليمرات بالعديد من الخصائص املختلفة.

تحضريات الدرس
.1

قم بعمل نسخ من نرشة “قوة ارتباط البوليمرات”

.2

اقرأ قسم “الرشح” الخاص بخطة الدرس

تقدمه
Society of Petroleum Engineers

املنتجات املصنوعة من البرتول
خطة الدرس  -الصفحة الثانية

طالب املرحلة املتوسطة

املشاركة
اطلب من الطالب إخراج ورقة وقلم رصاص .واطلب منهم أن يسجلوا فيها كل ما يرونه يف أرجاء الغرفة ويعتقدون أنه مصنوع من البرتول .أمهل الطالب من ثالث إىل أربع دقائق .ال تسمح بالتحدث
أثناء هذا التمرين .بعد ذلك ،اطلب من الطالب إخبارك ببعض األشياء التي قاموا بتدوينها وعدد املنتجات التي سجلوها .واسألهم عام إذا كان بإمكانهم التفكري يف أي أشياء أخرى مصنوعة من
البرتول.
سنتعلم اليوم أن الكثري من املنتجات التي نستخدمها يف حياتنا اليومية مصنوعة من البرتول.

االستكشاف
النشاط األول  -اليوم األول
.1

اطلب مثانية متطوعني لتوضيح املفهوم الكيميايئ لـ “االرتباط املتقاطع” .وأخرب الفصل بأن كل متطوع سيمثل “مونومر”—وحدة واحدة

.2

اجعل املونومرات تتحرك بحرية يف أرجاء الغرفة.

.3

اجعل مجموعتني مؤلفتني من أربعة مونومرات تتشابكا ي ًدا بيد لتكوين مقطعني قصريين من سلسلة البوليمر“ .بويل” تعني كثري ،و“مر” تعني وحدة .أي أن البوليمر عبارة عن وحدات كثرية
مرتبطة ببعضها البعض.

.4

اجعل كل بوليمر يتحرك يف أرجاء الغرفة ويده ال تزال متشابكة .وضح أنهم ميكنهم التحرك بحرية نسب ًيا.

.5

وارشح للطالب أن بعض سالسل البوليمر تحتوي عىل روابط متقاطعة تعمل عىل توصيل سالسل البوليمر ببعضها البعض .استعن بطالب آخر ليلعب دور الرابط املتقاطع من خالل التشبث
بذراع مونومر واحد يف منتصف كل سلسلة من سالسل البوليمر.

.6

اطلب من البوليمرات أن تحاول التحرك يف أرجاء الغرفة مثلام فعلت من قبل .عىل الرغم من أنه ال يزال بإمكانها التحرك بعض اليشء ،فإنها ستصبح أكرث تقيدًا عام كانت عليه قبل إضافة
الرابط املتقاطع.

.7

وجه للفصل األسئلة التالية :متى تكون حركة البوليمرات أقل تقيدًا؟ متى تكون حركة البوليمرات أكرث تقيدًا؟ هل ال يزال بإمكان البوليمرات التحرك عند إضافة الرابط املتقاطع؟ ما خصائص
البوليمرات التي تشري إليها هذه التجربة؟

.8

قم بتوزيع نرشة “قوة ارتباط البوليمرات” وناقش مع الطالب األشياء التي مل يدركوا أنها مصنوعة من البرتول.

.9

بعد مناقشة نرشة “قوة ارتباط البوليمرات” ،يرجى إطالع الطالب عىل املعلومات املقدمة يف قسم “الرشح” الخاص بهذا الدرس .بعد إنهاء املناقشة حول البوليمرات وبنيتها الجزيئية والدور
الذي تلعبه يف حياتنا اليومية ،اسأل الطالب عام إذا كانت لديهم أي أسئلة.

تقدمه
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مقتطفات من املشاركة واالستكشاف مهداة من مجلس Oklahoma Energy Resources Board

املنتجات املصنوعة من البرتول
طالب املرحلة املتوسطة

خطة الدرس  -الصفحة الثالثة
االستكشاف
النشاط األول – اليوم الثاين والثالث والرابع

 .1ما الشكل الذي كانت ستصبح عليه حياتنا اليوم بدون البرتول؟ قم بتقسيم الطالب إىل مجموعات مؤلفة من ثالثة أو أربعة طالب .واطلب منهم وصف الشكل الذي كانت ستصبح عليه بعض
جوانب حياتنا إذا مل يكن لدينا منتجات برتولية .ميكنهم استخدام أية وسيلة يختارونها مثل رسد القصص أو عرض فيديو أو رسومات أو متثيل مرسحية أو تأليف قصة.
بعض املوضوعات التي ميكن االختيار من بينها:
•كيف سيصبح شكل محالت البقالة بدون أي وقود؟ (تلميح :قم بإجراء بحث عىل األكياس البالستيك املصنوعة من البوليمرات والتي تستخدم للتخزين؛ وإنتاج حقول الذرة قبل الديزل
وبعده)
•ماذا كان سيفعل املراهقون بدون أي وقود؟ (قم بإجراء بحث عىل املنتجات الحالية املستخدمة من النفط)
•ماذا كانت ستفعل السيدات فيام يتعلق باملكياج ومستحرضات التجميل بدون أي وقود؟ (املنتجات املستخدمة قبل البرتول)
•ماذا كان سيفعل األطباء بدون أي وقود؟ (األدوية القامئة عىل البرتول)
•ماذا كانت ستفعل كافيرتيا املدرسة بدون أي وقود؟ (األطباق وأواين املطبخ املصنوعة من منتجات نفطية .أهمية املحافظة واالهتاممات البيئية)
 .2اسمح للطالب بثالث حصص :حصة للبحث عن املوضوع ،وحصة إلعداد عروضهم التقدميية ،وحصة لتقديم عروضهم التقدميية.

الرشح
البنزين من أكرث املنتجات الثانوية املشتقة من النفط الخام استخدا ًما؛ لكن يف الوقت الحارض يتم إنتاج أكرث من  6000منتج من البرتول بشكل كيل أو جزيئ .وتحتوي هذه املنتجات عىل البوليمرات.
البوليمر عبارة عن جزيء كبري يشبه السلسلة ويتكون نتيجة اتحاد العديد من الجزيئات الصغرية التي يطلق عليها اسم املونومرات .ميكن الحصول عىل مجموعة كبرية ومختلفة من البوليمرات ألنها
قد تتكون من أنواع مختلفة من املونومرات ،واملونومرات ميكن أن تتجمع يف العديد من األشكال املختلفة لتكون بوليمرات .وقد تكون مرنة أو صلبة ،شفافة أو غري شفافة ،مقاومة للحرارة أو غري
مقاومة للحرارة ،عازلة للامء أو قابلة للذوبان يف املاء ،عازلة للكهرباء أو موصلة للكهرباء ،صلبة أو لينة ،لدنة أو غري لدنة.
تحتوي جميع املواد املكونة للكائنات الحية تقري ًبا عىل البوليمرات .يشمل ذلك أشياء مثل العظام والغضاريف واألوتار والشعر واإلنزميات وهرمونات معينة والحمض النووي دي إن إيه والقطن
والصوف والخشب والعصارة اللبنية التي يتم استخالصها من شجر املطاط .ويطلق عليها البوليمرات الطبيعية.
أما البوليمرات التخليقية ،فقد أصبحت بشكل متزايد جز ًءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية .وهي تتكون من البرتول وتستخدم يف تصنيع آالف املنتجات .ونرى هذه املواد بشكل دائم يف أي يشء بد ًءا من
زجاجات املياه الغازية املصنوعة من البالستيك إىل أكواب الفلني املصنوعة من البوليسرتين وحفاضات األطفال التي تستعمل مرة واحدة فقط .تستخدم البوليمرات التخليقية يف تصنيع العديد من
املنتجات املختلفة ألنه بإمكان الكيميائيني تصميم منتجات حسب الخصائص املعينة املطلوبة.
مبوت العوالق الدقيقة وهبوطها إىل قاع البحر ،فإنها تضيف العنارص الكيميائية املشتملة عىل الكربون يف أجسامها إىل الرواسب والطمي املوجود يف قاع املحيط .ومبرور الوقت يتحول الطمي إىل
صخور صلبة .وبالتعرض للحرارة املرتفعة والضغط الشديد ،تحول التفاعالت الكيميائية العوالق إىل وقود أحفوري ونفط وغاز طبيعي.

تقدمه
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مقتطفات من الرشح مهداة من مجلس .Oklahoma Energy Resources Board

املنتجات املصنوعة من البرتول
طالب املرحلة املتوسطة

خطة الدرس  -الصفحة الرابعة

تصلح بعض الصخور لالحتفاظ بالنفط وحبسه .وتعرف هذه الصخور بصخور “املكمن” .يتخلل هذه الصخور فراغات ميكنها االحتفاظ بالنفط وحبسه مثلام تحبس اإلسفنحة املاء .وتعمل صخور
أخرى كجدران لخزائن مرصف حديدية .وتعرف هذه الصخور بصخور “املصائد” .لن تسمح هذه الصخور بترسب النفط أو خروجه منها  -عىل األقل حتى يأيت علامء الجيولوجيا النفطية ويساعدوا
النفط عىل الخروج من األرض!
البنية الجزيئية
يعترب النفط والغاز الطبيعي من املركبات الهيدروكربونية التي تتكون بشكل طبيعي .يتكون الهيدروكربون من اتحاد عنرصي الهيدروجني والكربون .حيث يوجد تجاذب قوي بني الهيدروجني
والكربون .فتتكون العديد من املركبات نتيجة لذلك.
مبجرد الحصول عىل النفط ،يتم نقله إىل معمل التكرير .ويف معمل التكرير ،يتم تقطري النفط الخام وفصله إىل مكوناته أو أجزائه .تتضمن عملية التقطري تسخني البرتول حتى درجة الغليان.
يتصاعد البخار خالل األبراج حيث يتم تربيده وتكثيفه .كام أن املكونات الهيدروكربونية املختلفة املكونة للبرتول تتبخر عند درجات حرارة مختلفة ،وبذلك فإنه عند تكثيفها ،يتم فصلها إىل أجزاء
مختلفة .متثل هذه األجزاء مجموعة متنوعة من املنتجات التي ميكن الحصول عليها من البرتول .يعترب امليثان أبسط أشكال الهيدروكربونات .حيث يتكون من ذرة كربون واحدة وأربع ذرات من
الهيدروجني .ويوجد يف صورة غاز عند تعرضه للضغط ودرجة الحرارة العاديني .ويعترب امليثان املكون الرئييس للغاز الطبيعي.
يوجد اإليثان والربوبان والبيوتان غال ًبا مع الغاز الطبيعي .اإليثان عبارة عن غاز البرتول املسال ( ،)LPGبينام يتألف غاز البرتول املسال يف املقام األول من الربوبان والبيوتان .تتم إسالة الربوبان
والبيوتان عند تعرضهام للضغط يف درجة حرارة عادية .وعند تحرير الضغط ،فإنهام يتحوالن إىل غاز؛ وبالتايل ،ميكن استخدامهام كوقود متنقل .يتم نقل غاز البرتول املسال يف حاويات مضغوطة يف
صورة سائل .وعند توصيله باملوقد وتحرير الضغط ،فإنه يتحول إىل غاز.
إن الهيدروكربونات التي تتكون من ذرات كربون وهيدروجني أكرب من الربوبان والبيوتان ميكن تحويلها إىل الحالة السائلة أو الصلبة يف الظروف العادية .فالبنزين عبارة عن خليط من عدة
هيدروكربونات تتحول إىل سائل يف الظروف العادية .والنفط الخام ً
أيضا عبارة عن خليط يوجد عاد ًة يف صورة سائل.
أما القطران واألسفلت فعبارة عن هيدروكربونات صلبة يف الظروف العادية .ويتحوالن إىل سائل عند رفع درجة الحرارة .عندما يقوم بنَّاء األسقف بتسخني القطران ،فإنه يسيل ويعمل عىل متاسك
سطحا عازالً للامء.
الحىص ومواد التسقيف األخرى يف خليط قابل للتمدد .وعندما يربد مرة أخرى يف درجات الحرارة العادية ،فإنه يتصلب ليكون ً
الهيدروكربونات
فيام ييل عرض للبنية الكيميائية ملركبني من املركبات الهيدروكربونية.
الهكسان ()C6H14
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تسمية الهيدروكربونات
الهيدروكربونات عبارة عن مركبات تتكون من اتحاد عنرصي الكربون والهيدروجني .تعترب الهيدروكربونات املعروفة باسم األلكانات أبسط أشكال الهيدروكربونات .وتتم تسمية هذه املركبات
باستخدام بادئة تشري إىل عدد ذرات الكربون التي تحتوي عليها باإلضافة إىل املقطع األصيل –ان.
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املنتجات املصنوعة من البرتول
طالب املرحلة املتوسطة

خطة الدرس  -الصفحة الخامسة

بادئة
ميث-
إيث-
بروبـ-
بيوتـ-
بنتـ-
هكسـ-
هبتـ-
أوكتـ-
نونـ-

عدد ذرات الكربون
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ديكـ-

10

االستخدام
غاز طبيعي ،غاز وقود معبأ
غاز طبيعي ،غاز وقود معبأ
غاز طبيعي ،غاز وقود معبأ
غاز طبيعي ،غاز وقود معبأ
مذيب ،مخفف طالء ،منظف
مذيب ،مخفف طالء ،منظف
وقود محركات ،مذيب
وقود محركات ،مذيب
زيت اإلنارة ،وقود الديزل ،وقود املحركات النفاثة،
عامل تكسري
زيت اإلنارة ،وقود الديزل ،وقود املحركات النفاثة،
عامل تكسري

اقرأ للطالب من كتاب ““ ”Oil and Natural Gasالنفط والغاز الطبيعي” ،الصفحتني 45-44

يعد النفط أكرب مصادر الطاقة يف العامل ،ويستخدم أكرث من  80يف املائة من إجاميل إنتاج النفط إلمداد الطاقة الالزمة للحفاظ عىل سري العامل .يتم إطالق طاقة النفط بحرقه ،وهذا ما يجعله
قاب ًال لالستخدام مرة واحدة فقط .فيتم حرق كمية قليلة منه لتدفئة املنازل .ويتم حرق كمية كبرية منه لتكوين البخار الالزم إلدارة التوربينات وتوليد الكهرباء .بينام يتم حرق معظمه داخل
املحركات يف شكل غاز وديزل وزيت وقود بحري ووقود طائرات للنقل .نحتاج إىل  30مليون برميل من النفط يوم ًيا للحفاظ عىل تشغيل جميع السيارات والشاحنات والقطارات والسفن
والطائرات.

اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي” ،الصفحتني 47-46

النفط ليس مجرد مصدر للطاقة  -فهو مادة خام أولية متميزة .وميكن معالجة خليطه الوفري من الهيدروكربونات للحصول عىل مواد مفيدة تعرف بالبرتوكيامويات .تغري عملية املعالجة
عاد ًة صفات الهيدروكربونات متا ًما لدرجة أنه يصعب التعرف عىل األصول النفطية املصنعة منها هذه املنتجات البرتوكيميائية .ميكن تصنيع مجموعة من املواد واألشياء املدهشة من
البرتوكيامويات ،بد ًءا من املنتجات البالستيكية والعطور وحتى أغطية األرسة .إننا نستخدم كث ًريا من املنتجات النفطية كبدائل تخليقية للمواد الطبيعية ،مبا يف ذلك املطاط املخلق بدالً من
املطاط الطبيعي واملنظفات بدالً من الصابون .كام أن النفط يقدم لنا مواد فريدة وجديدة متا ًما مثل النايلون.

اقرأ للطالب من كتاب ““ ”Oil and Natural Gasالنفط والغاز الطبيعي” ،الصفحتني 49-48

طازجا وحتى
تلعب املنتجات البالستيكية دو ًرا عظيم األهمية يف عاملنا املعارص .فقد أصبحت تدخل منازلنا بالعديد من الطرق واألشكال املختلفة ،بد ًءا من العلب املستخدمة لحفظ الطعام ً
أجهزة التحكم عند ُبعد الخاصة بالتلفاز .واملنتجات البالستيكية يف األساس عبارة عن مواد ميكن تسخينها وتشكيلها إىل أي شكل .فهي تتميز بهذه الخاصية ألنها مصنوعة من جزيئات طويلة
بشكل مذهل وتشبه السلسلة تسمى البوليمرات .وهناك بعض البوليمرات البالستيكية طبيعية متا ًما ،مثل املادة القرنية والكهرمان .إال أن جميع البوليمرات تقري ًبا التي نستخدمها يف الوقت
الحارض يتم تصنيعها بشكل اصطناعي ،وتشتق الغالبية العظمى منها من النفط والغاز الطبيعي .ميكن للعلامء استخدام الهيدروكربونات املوجودة يف النفط البتكار مجموعة متنوعة وآخذة
يف التزايد من البوليمرات ليس من أجل املنتجات البالستيكية فقط ،وإمنا لصنع ألياف تخليقية ومواد أخرى.
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املنتجات املصنوعة من البرتول
طالب املرحلة املتوسطة

خطة الدرس  -الصفحة السادسة
التقييم
 .1يشارك الطالب نشاط “االستكشاف” الخاص بهم
 .2ينبغي عىل الطالب استكامل استبيان نهاية الدرس.
التوضيح التفصييل
كم سعر الجالون؟

إننا نستخدم البنزين بصفة يومية .فهو يساعدنا يف الذهاب إىل املدرسة والعمل .ويساعدنا ً
أيضا يف الحصول عىل مواد البقالة واملالبس .لكن كيف يتحدد سعر جالون البنزين؟
مبا أن البنزين يتم تكريره من النفط الخام ،فقد تعتقد أن سعر النفط الخام هو ما يحدد سعر البنزين .لكن هناك املزيد من العوامل ذات الصلة بخالف ذلك.
وف ًقا إلحصائيات وزارة الطاقة ،فإن حوايل  %85فقط من سعر البنزين يتم تحديده تب ًعا ألسعار النفط الخام .وتتحدد  %15تقري ًبا من تكلفة جالون البنزين وف ًقا للرضائب املحلية والحكومية
والفيدرالية .وتتحدد حوايل  %27من تكلفة جالون البنزين وف ًقا لتكلفة عمليات تكرير البنزين وتوزيعه وتسويقه.
قبل الشكوى من ارتفاع سعر جالون البنزين مؤخ ًرا ،قارنه باملنتجات األخرى املألوفة لديك .سوف تستخدم جدول تحويل يف هذا التمرين.
حاول أن تعقد مقارنة بني كمية وسعر البنزين وكمية وسعر املواد األخرى .قد تندهش عند معرفة قيمة ما تدفعه مقابل الحصول عىل املنتجات اليومية شائعة االستخدام مثل:
الشامبو

غسول الفم

املياه املعبأة يف زجاجات

الب

الكاتشب (صلصة الطامطم)

الطالء

قد تعرف سعر هذه املنتجات بالوحدات التي ُتباع بها .ما أسعارها إذا قمت بتحويل وحداتها إىل وحدة الجالون؟
مدرجا فيها األسعار والكميات الخاصة باملنتجات .استخدم أسعار هذه الوحدات يف إجراء العمليات
أحرض نسخة من قامئة األسعار املحلية ملواد البقالة من أحد محالت البقالة .من املفرتض أن يكون ً
الحسابية .تأكد من حصول كل طالب عىل نسخة من جدول التحويل .حيث سيسمح لهم هذا بتحويل األونصة إىل جالون أو اللرت إىل جالون.
 .1وضح للطالب كيفية حل هذه املسائل.
 .2تدرب عىل حل بعض املسائل البسيطة بشكل مستقل.
 .3ال تسمح للطالب بتقديم إجابات غري مشتملة عىل وحدات .يجب أن تشتمل جميع األرقام املستخدمة عىل وحدات.
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املنتجات املصنوعة من البرتول
خطة الدرس  -الصفحة السابعة
منوذج اإلجابة عىل استبيان نهاية الدرس
.1

_____________________عبارة عن جزيء كبري يشبه السلسلة ويتكون نتيجة اتحاد العديد من الجزيئات الصغرية التي يطلق عليها اسم املونومرات.
اإلجابة :البوليمر

.2

ما هو أكرب مصادر الطاقة يف العامل؟ __________________
اإلجابة :النفط

.3

اذكر خمسة منتجات يومية مصنوعة من البرتول:
أ_________________________.
ب________________________.
ج________________________.
د_________________________.
هـ________________________.
اإلجابات متوفرة يف نرشة “قوة ارتباط البوليمرات”
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طالب املرحلة املتوسطة

املنتجات املصنوعة من البرتول
طالب املرحلة املتوسطة

مجموعة املواد التدريبية املعملية

املنتجات املصنوعة من البرتول
مجموعة املواد التدريبية املعملية
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املنتجات املصنوعة من البرتول
مجموعة املواد التدريبية املعملية – الصفحة األوىل

طالب املرحلة املتوسطة

نرشة “قوة ارتباط البوليمرات”
أطباق مكعبات الثلج
®Velcro
الصبغات
أطراف رباط الحذاء
األدوية
الصور الفوتوغرافية
أطواق الرباغيث
األزرار
الضامدات
األسربين
أغطية مصابيح السقف
العاكس
األسمدة
أغلفة األطعمة
العدسات الالصقة
أقراص الهويك
األسنان الصناعية
العدسات الالصقة
أقالم الشمع أو الطباشري امللونة
األرشعة
العطور
أكواب الفلني املعزولة
األغلفة الفقاعية
العلكة الفقاعية
أكياس القاممة
األقراص املدمجة/أقراص الفيديو الرقمية ( )DVDالغراء
األقالم
ألواح الجدران الخشبية املصنوعة من الفينيل
القرميد
ألواح الخشب الحبيبي
األكواب البالستيك
القفازات املطاطية
ألواح ركوب األمواج
األكياس البالستيك
القلب الصناعي
األنابيب املصنوعة من املطاط
الكالوش (حذاء مطاطي يلبس فوق الحذاء العادي) أمواس الحالقة التي تستعمل مرة واحدة فقط
أنابيب التنفس تحت املاء
األنسجة التخليقية
الكامريات
اإلسفنج
أنابيب املاء
الكرة الطائرة والشبكات
أواين املطبخ البالستيكية
اإلطارات
الكالرينت
أوتار القيثارة
البالون
املانيكان (دمية لعرض األزياء)
البط املطاطي
أوعية التربيد
املزامري
أوعية القهوة
البطاقات االئتامنية
املزلجات
التغليف باالنكامش
إصيص الزهور
املساطرs
ُ
بدل الغطس
الثالجات
املصاصة امل َس ِكتة
بطاريات السيارات
الجوارب الطويلة
املظالت الرشاعية
الجورب الطويل
حاجب الشمس
املظلالت
حافظة األقالم (املقلمة)
الحاويات
املعاطف الواقية من املطر
الحرب
حامالت طعم األسامك
املعدات الطبية
حاويات تخزين الطعام
الحقائب املدرسية
املقاعد
حذاء التزحلق
الخالط
املالبس
الخوذة
حذاء أو بنطلون التخويض الصامد للامء
املامحي
حشوة كرة القدم والكرات
الخيام
املنقالت
الدمى
حفاضات األطفال التي تستعمل مرة واحدة فقط
املواد الحافظة لألغذية
حقيبة السفر
الدهان وفرشات الدهان
املواد العازلة
ُخشخشات األطفال
الدواسات
النظارات
الساعات الرقمية
خيط صنارة السمك
النظارات الشمسية
زجاج األمان
السرتات
النامذج املجسمة للسيارات/الطائرات
السرتة القصرية الجلدية
زجاجات الرضاعة
الهواتف
زجاجات الشامبو
السجاد
أباريق الحليب
زجاجة الرتموس الحافظة للحرارة
السوست
أجهزة الراديو املحمولة
الرشيط الكهربايئ
زعانف السباحة
أجهزة الكمبيوتر
ستائر للفناء
الرشيط املطاطي
أجهزة املساعدة السمعية
الشعر املستعار
سرتة النجاة والعوامات
أحمر الشفاه
سطح الطاولة
الشمع
أسالك االمتداد
سامعات األذن
الصافرات
أرشطة األفالم
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سري املروحة
رشيط القياس
رشيط سلوفان
شمع األرضيات
صناديق الحفظ املزودة بأدراج
صناديق القاممة
طقم األسنان الصناعية
عجالت ألواح التزلج
علب الطعام
غراء إيبوكيس
فرش األرضيات
فرش األسنان
فيلم فوتوغرايف
كبسوالت الفيتامني
كرات البنج بونج
كرات التنس
كرات الجولف
كرة السلة
كرتون البيض
لوحة أجهزة القياس
مبيد الحرشات
مجفف الشعر
مربط الحبال
مرشة رذاذ تثبيت ترسيحة الشعر
مزيل رائحة العرق
مساحات الزجاج الحاجب للريح
مشط الشعر
مشغالت MP3
مشغالت األقراص املضغوطة ()CD
مضارب التنس
مظلة الباراشوت
معجون األسنان
معجون الحالقة
مفاتيح البيانو
مقاعد الحدائق
مقبض اليد يف الدراجة
ملمع األثاث
مواد التسقيف
نعل الحذاء
واجهة الساعة
ورق اللعب
وسادة املقعد

املنتجات املصنوعة من البرتول
طالب املرحلة املتوسطة

مجموعة املواد التدريبية املعملية – الصفحة الثانية

جدول التحويل
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عند معرفة:

ارضب يف:

للحصول عىل:

البوصات

25

امللليمرتات

القدم

30

السنتيمرتات

الياردات

0.9

األمتار

األميال

1.6

الكيلومرتات

السنتيمرتات

0.393

البوصات

األمتار

1.1

الياردات

الكيلومرتات

0.6

األميال

األونصة

28

الجرامات

الرطل

0.45

الكيلو جرامات

الطن القصري

0.9

الطن املرتي

الجرامات

0.035

األونصة

الكيلو جرامات

2.2

الرطل

الطن املرتي

1.1

الطن القصري

األونصة السائلة

30

امللليلرت

الباينت األمرييك

0.47

اللرت

الباينت الربيطاين

0.568

اللرت

الكوارت األمرييك

0.95

اللرت

الكوارت الربيطاين

1.137

اللرت

الجالون األمرييك

3.8

اللرت

الجالون الربيطاين

4.546

اللرت

امللليلرت

0.034

األونصة السائل

اللرت

2.1

الباينت األمرييك

اللرت

1.76

الباينت الربيطاين

اللرت

1.06

الكوارت األمرييك

اللرت

0.88

الكوارت الربيطاين.

اللرت

0.26

الجالون األمرييك

اللرت

0.22

الجالون الربيطاين

املنتجات املصنوعة من البرتول
طالب املرحلة املتوسطة

استبيان نهاية الدرس

االسم____________________________________:
األسئلة
.1

_____________________عبارة عن جزيء كبري يشبه السلسلة ويتكون نتيجة اتحاد العديد من الجزيئات الصغرية التي يطلق عليها اسم املونومرات.

.2

ما هو أكرب مصادر الطاقة يف العامل؟ __________________

.3

اذكر خمسة منتجات يومية مصنوعة من البرتول:
أ_________________________.
ب________________________.
ج________________________.
د_________________________.
هـ________________________.
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