برج الطاقة
طالب املرحلة االبتدائية

خطة الدرس  -الصفحة األوىل

املوضوع

املواد

املواد املشتقة من النفط

• 400مل  %2حليب

• 100مل خل
• ِقدر

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

•ملعقة
•لوح تسخني
•حامل أواين الطهي

الهدف

•منتجات برتولية

سوف يتعلم الطالب أن الحرارة رضورية لفصل البرتول/النفط الخام إىل مواد ميكن استخدامها يف تصنيع املنتجات التي نستخدمها
يوم ًيا.

تحضريات الدرس
 .1اجمع املواد الواردة يف القامئة
 .2قم بعمل نسخ من أسئلة نهاية الدرس ،نسخة لكل طالب
 .٣اقرأ قسم “معلومات املعلم” جيدًا

املفردات
النفط الخام  -نفط أو برتول غري مكرر.
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طالب املرحلة االبتدائية

املشاركة
نسمع عنه كل يوم  ---إنه النفط! ما هو؟ فيم ُيستخدم؟ ما أهميته بالنسبة لنا؟ كم عدد املنتجات املختلفة التي تصنع من مادة واحدة يطلق عليها النفط الخام؟ كيف ُتصنع هذه املنتجات؟

االستكشاف
اليوم األول
النشاط األول :تجربة برج الطاقة
 .1اعرض أمام إحدى الغرف عددًا من املنتجات املصنوعة من البرتول( .عىل سبيل املثال ،مادة هالمية برتولية ،بنزين ،زيت محركات ،منتجات بالستيكية ،مستحرضات تجميل ،مطاط مخلق،
أسفلت ،نايلون ،أحذية تنس).
 .2يقول املعلم“ :يف هذا النشاط ،سنستخدم الحليب كنموذج للنفط الخام ”.ارشح تعريف النفط الخام .النفط الخام  -نفط أو برتول غري مكرر.
 .٣يسأل املعلم الطالب“ ،ما هي املنتجات التي ميكن تصنيعها من الحليب؟ ما هي األشياء التي يجب القيام بها للحصول عىل هذه املنتجات من الحليب؟”
 .4يف مكان يتسنى لجميع الطالب رؤيته ،أشعل لوح التسخني .قلب الحليب والخل م ًعا يف ال ِقدر عىل النار .استمر يف التقليب حتى تنفصل املواد إىل حليب رائب ومصل اللنب ٣-1( .دقائق)
 .٥اسأل الطالب ماذا حدث لخليط الحليب والخل لينفصال؟
 .6ارشح للطالب مدى تشابه هذه التجربة مع فصل النفط الخام إىل أجزاء قابلة لالستخدام .إن النفط الخام يشبه هذا الخليط من حيث رضورة تسخينه أوالً ليتم فصله إىل مواد مختلفة قبل أن
ميكن تصنيعه إىل منتجات.
 .7اقرأ للطالب “الرشح” ومن كتاب “النفط والغاز الطبيعي”.
النشاط الثاين :عودة ملستقبل النفط والغاز
 .8اجعل كل طالب يعمل مع رشيك إلعداد قوائم بجميع املنتجات أو األجهزة أو وسائل الراحة القامئة عىل البرتول والتي تستخدمها عائالتهم بصفة يومية.
 .9مبجرد االنتهاء من إعداد القامئة ،اطلب من الطالب إعداد قامئة أخرى بأهم عرشة منتجات .اآلن قد أنشأ الطالب مجموعتني من املنتجات والرضوريات والرفاهيات.
 .10اطلب من كل رشيكني عرض قوامئهم الخاصة بأهم عرشة منتجات مع ذكر األسباب التي تدعم اختياراتهم.
 .11اجعل طالب الفصل يجمعوا عىل قامئة واحدة بأهم عرشة منتجات .اكتب هذه القامئة الخاصة باملنتجات املهمة عىل السبورة.
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منتجا من املنتجات العرشة .ولكل منتج تم تحديده ،اطلب من رشييك املجموعة القيام مبا ييل
 .12اجعل الطالب يعملوا يف مجموعات ثنائية مكونة من رشيكني مرة أخرى .حدد لكل مجموعة ً
أ .تحديد مامرسات أفضل للمحافظة أثناء استخدام املنتج
ب .تحديد املنتج الذي ميكن استخدامه بدالً من هذا املنتج ،والتكلفة والجهد والوقت الالزم الستبدال املنتج األصيل باملنتج الجديد.
ج .تحديد قضايا السالمة البيئية (االستخدام اآلمن للمنتج).
 .1٣اجعل الطالب يشاركوا نتائجهم مع الفصل .ناقش ما ييل
أ .ملاذا يشكل الحفاظ عىل استخدام النفط والغاز الطبيعي أهمية كبرية؟
ب .ملاذا ال يتم تطبيق أفكار االستبدال بسهولة؟
ج .ملاذا ال يتم تطبيق مامرسات حفاظ أفضل بصفة منتظمة؟
د .لخص القضايا البيئية التي نحتاج إىل معالجتها عند إنتاج مثل هذه املنتجات واستخدامها
 .14ارشح للفصل تعري ًفا ملعنى الترصف مبسؤولية عند استخدام النفط والغاز الطبيعي

الرشح
معلومات املعلم
إن النفط الخام الذي يستخرج من األرض له استخدامات محدودة يف صورته األصلية .حيث تتم معالجته أوالً يف معمل كيميايئ كبري يطلق عليه معمل التكرير .وهناك ،يتم تسخني النفط الخام حتى
درجة الغليان .فيتصاعد البخار خالل األبراج حيث يتم تربيده وتكثيفه عند درجات حرارة مختلفة .فتشكل املواد التي تستخلص عند درجات حرارة مختلفة فئات كبرية من املنتجات الثانوية التي
يتم تصنيع السلع القابلة لالستخدام منها .أما البخار املتبقي يف أعىل الربج ،فيصبح غا ًزا معبأً (بروبان) .وتستخدم الرواسب املتبقية يف أسفل الربج يف تصنيع منتجات مثل األسفلت ومواد التسقيف.
يعد البنزين أكرث املنتجات الثانوية املشتقة من النفط الخام استخدا ًما .ويتم تصنيع العديد من املنتجات املهمة األخرى من املواد املشتقة من النفط الخام .وتشمل املنتجات البالستيكية والدهانات
وأدوات الزينة واألدوية.
يف الوقت الحارض ،يتم إنتاج حوايل  6000منتج من البرتول ،بشكل كيل أو جزيئ .ومن بني الفئات الرئيسية التي ُتشتق من البرتول غاز البرتول والبنزين والكريوسني ومواد التزييت وزيت الوقود
والبيتومني.

اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي” ،صفحة 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.
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اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي” ،صفحة 48

طازجا
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 ً
وحتى 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 .وميكن 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.

التقييم
 .1ينبغي عىل الطالب استكامل ورقة عمل استبيان نهاية الدرس.

التوضيح التفصييل
 .1اطلب من الطالب قص صور املنتجات املصنوعة من البرتول املكرر من املجالت .ارجع إىل نرشة “برج الطاقة” ،وصنف املنتجات حسب الفئات الرئيسية للمنتجات الثانوية .استخدم الصور يف
إنشاء قصاصات توضح الفئات الرئيسية للمنتجات الثانوية ومنوذج للمنتجات املنزلية داخل كل فئة .واعرضها يف أرجاء الغرفة.
 .2ارسد األشياء املوجودة داخل الفصل الدرايس واملصنوعة من منتجات برتولية.
 .٣قم بزيارة إىل معمل تكرير محيل.
 .4قم بتأليف وأداء قصيدة أو أغنية تعلم من خاللها اآلخرين املنتجات البرتولية.

منوذج اإلجابة عىل استبيان نهاية الدرس
 .1ما هو النفط الخام؟ نفط أو برتول غري مكرر
 .2يعد___________________________أكرث املنتجات الثانوية املشتقة من النفط الخام استخدا ًما.
أ .البنزين
 .٣الحرارة رضورية لفصل البرتول/النفط الخام إىل مواد ميكن استخدامها يف تصنيع املنتجات التي نستخدمها يوم ًيا
 .4اذكر ثالثة منتجات مصنوعة من النفط الخام تستخدمها يوم ًيا.
أمثلة :البنزين ،املنتجات البالستيكية ،املواد الصيدالنية
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برج الطاقة
استبيان نهاية الدرس

طالب املرحلة االبتدائية

االسم____________________________________:
األسئلة
 .1ما هو النفط الخام؟ __________________________________________________________________
 .2يعد___________________________أكرث املنتجات الثانوية املشتقة من النفط الخام استخدا ًما.
أ .البنزين
ب .البالستيك
ج .أدوات الزينة
 _________________________ .٣رضورية لفصل البرتول/النفط الخام إىل مواد ميكن استخدامها يف تصنيع املنتجات التي نستخدمها يوم ًيا.
 .4اذكر ثالثة منتجات مصنوعة من النفط الخام تستخدمها يوم ًيا.
________________________________
________________________________
________________________________
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