مخططات وملخصات
الصف الثالث
الفصل الدراسي الثاني
الجزء الثالث

النفط ثروة بالدي ص ٦١-٦٠

النفط هو ثروتنا الرئيسية ومصدر الطاقة التي نعتمد عليها في أمور حياتنا

النفط سائل اسود اللون ثقيل القوام  ،يوجد في باطن االرض

نفط

قبل ماليني السنني عاشت
حيوانات ونباتات على االرض

وعندما ماتت دفنت تحت
طبقات األرض

وبفعل الضغط والحرارة
تحولت إلى نفط

نفط  -ثقيل  -ضغط  -حرارة  -كائنات دقيقة  -طبقات اآلرض -باطن اآلرض
يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

مادور التكنولوجيا في البحث عن النفط واستخراجه ص ٦٤-٦٢

•
•

التكنولوجيا تساعد االنسان في :
البحث عن النفط واستخراجه من باطن األرض .
تحويل النفط إلى منتجات يستفيد منها اإلنسان .

2

اجهزة الحاسوب تصنع صور لباطن
األرض ويحدد مواقع الحفر املناسبة.

1

تحدث عربة املسح أهتزازات أرضية في أعماق
األرض وتنقل هذه املوجات ألجهزة حاسوب.

3

توضع آبراج الحفر لتحفر وتسحب النفط يتم
وضعه في خزانات

النفط بشكله الطبيعي ) الخام ( غير مفيد كثيرا ً لنا ،لذلك البد من معالجته .

الوقود
مشتقات النفط
كثيرة ومتنوعة

مواد التنظيف
البالستيك
إسفلت الطرق

مشتقات النفط
هي املواد واملنتجات التي نأخذها من النفط
بعد عملية معالجة النفط

محطة
معالجة
النفط
خزان
النفط الخام

مشتقات نفط  -سماد  -بالستيك  -حرارة  -بنزين -خزانات  -أجهزة الحاسوب  -برج الحفر
يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

ما هي طرق التعامل مع منتجات النفط بشكل آمن ص ٧٠-٦٨

نحن نستخدم املنتجات النفطية في استخدامات عديدة كل يوم
يجب قراءة تعليمات املنتج جيدا ً وشروط األمن
والسالمة

تعليمات
——-
——-
——-
——-
——-
تعليمات
———

تعليمات
——————

بعض من احتياطات التعامل األمن مع منتجات النفط

•

ضع املنظفات واملبيدات بعيدا ً عن األطفال .

•

التضع املنظفات أو الوقود في علب عصير أو ماء .

•

ضع الوقود واملنظفات بعيدا ً عن الشمس والحرارة .

•

استخدم احتياطات السالمة عند استخدام االصباغ واملبيدات ) كمام  /قفازات /نظارات واقية … (

•

استخدم األكياس الورقية قدر اإلمكان النه يمكن تدويرها .

بنزين

مبيد حشري  -بنزين -فلني -ورق  -زجاج  -حماية  -وعي بيئي  -دخان  -محطة رصد  -قفازات
يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

كيف تحد من تلوث الهواء الجوي ؟ ص ٧٢-٧١

املنتجات النفطية تتسبب بتلوث البيئة إذا لم نحسن استخدامها

بعض أسباب تلوث
الهواء الجوي

دخان عوادم السيارات

دخان املصانع

معطرات الجو والبخور
حرق النفايات

دولة الكويت تسعى إلى استخدام طرق متعددة للحد من التلوث البيئي مثل :

 -اعادة التدوير .

 -منع حرق النفايات .

 -استخدام وقود خالي من الرصاص .

 -تقليل عدد السيارات .

مبيد حشري  -بنزين -فلني -ورق  -زجاج  -حماية  -وعي بيئي  -دخان  -محطة رصد  -قفازات
يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

