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سير  لدرس  از حل 

ثدبير ألانشطة 

.  ًخم الخزلحر بمخخلف مصادس الؼاقت التي جم الخػشف غليها في الحصص العابقت ثذكير

 مالحظة

 و

جملاؤل 

و ًبحن أهه أحذ  (...الصىاغت، الىقل) ًىظم ألاظخار مىاقؽت بحن الخالميز حىى اإلاجاالث التي ٌعخػمل فيها البتروى 

ت في حياجىا اليىميت، لنً هزا اإلاصذس الهام  مصادس الؼاقت التي ٌػخمذ غليها لقظاء غذد لبحر مً ألاغشاض الظشوٍس

للؼاقت مهلف مادًا و أن اظتهالله دون الحفاؾ غليه قذ ًؤدي إلى هفاره بعشغت و قذ ًحذر هزا اطؼشابا في حياجىا 

.  ليف ًمنً ؤلاقخصاد في الؼاقت و اإلاحافظت غليها؟: اليىميت و ًخخم الىقاػ بىطؼ العؤاى آلاحي

قبل الؽشوع في إهجاص ألاوؽؼت، حػؼى للخالميز فشصت للخػبحر غً جصىساتهم حىى الحفاؾ غلى الؼاقت في اإلاجزى و في 

.  بػذ مىاقؽت جماغيت ًخم الاحخفاؾ باألجىبت اإلاالئمت. مجاى الىقل

إنجاس و ثت صل 

: 1 لنشاط 

يهذف هزا اليؽاغ إلى جحعيغ الخالميز باإلظخػماالث اإلاخػذدة للؼاقت و لزلو إلى إزاسة اهدباههم حىى مجمىغت مً 

:  ًقشأ الخالميز الىص قشاءة مخأهيت و ًجيبىن غً ألاظئلت لما ًلي. العلىماث التي حعبب طياع الؼاقت

اإلاصابيح النهشبائيت، الثالجت، الحاظىب، الخلفاص، اإلازًاع، اإلاهىاة، : ألاجهضة التي حعتهلو الؼاقت النهشبائيت باإلاجزى + 

...  اإلاذفئت النهشبائيت، الػصاسة النهشبائيت، الفيذًى

.  للؼبخ، الخذفئت و حسخحن اإلااء: حعخػمل الؼاقت الىاججت غً احتراا اللاص باإلاجزى + 

:  ًضداد اظتهالك الؼاقت النهشبائيت باإلاجزى ملما+ 

لت–. مان غذد اإلاصابيح اإلاؽخػلت لبحرا-   جم حؽليل أجهضة لهشبائيت راث قذسة –.  جم حؽليل أجهضة لهشبائيت إلاذة ػٍى

. لبحرة

:  ًمنً الاقخصاد في الؼاقت النهشبائيت باإلاجزى باجخار بػع ؤلاجشاءاث هزلش منها+ 

اظخػماى أجهضة لهشبائيت لها قذسة لهشبائيت . -  غذم حؽليل اإلاصابيح و ألاجهضة النهشبائيت في حالت غذم اظخلاللها- 

.  طػيفت

:  مً بحن ؤلاجشاءاث التي ًجب اجخارها القخصاد اللاص باإلاجزى هزلش+ 

 –.  طبؽ مىقذ اللاص مي وعتهلو فقؽ لميت اللاص اإلاىاظبت–. غذم جشك اإلاىقذ مؽخػال بػذ ؤلاهتهاء مً ػهي ألاػػمت- 

.  غذم فخح الىىافز غىذ جذفئت اللشف

: 2 لنشاط 

.  يهذف هزا اليؽاغ إلى جحعيغ الخالميز بأن الؼاقت النهشبائيت مهلفت و أن هىاك إمهاهاث مهمت لالقخصاد فيها

:  ًقشأ الخالميز الجذولحن و ًخػشفىن غلى مظمىن مل حالت زم ًجيبىن غً ألاظئلت لما ًلي+ 

زمً الؼاقت اإلاعتهلنت غىذما ٌؽخلل اإلاصباح   :

 dh × 4 = 0, 32 dh 0,08:     رو العليو أسبؼ ظاغاث هى -

 dh × 4 = 0, 064 dh 0,016:       اإلاصباح اإلاخفلىس إلاذة أسبؼ ظاغاث هى -

ا في مجزى جىجذ به خمعت مصابيح راث ظليو حؽخلل أسبؼ ظاغاث مل ًىم هى :   زمً الؼاقت اإلاعتهلنت ؼهٍش

0,32 dh × 5 × 30 = 48 dhs.  
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إنجاس و ثت صل 

ا في مجزى جىجذ به خمعت مصابيح راث ظليو حؽخلل أسبؼ ظاغاث مل ًىم هى :   زمً الؼاقت اإلاعتهلنت ؼهٍش

0,32 dh × 5 × 30 = 48 dhs. 

ا في مجزى جىجذ به خمعت مصابيح مخفلىسة حؽخلل أسبؼ ظاغاث مل ًىم هى :   زمً الؼاقت اإلاعتهلنت ؼهٍش

0,064 × 5 × 30 = 9,6 dhs. 

ًجب اظخػماى اإلاصابيح اإلاخفلىسة إلطاءة اإلاجزى ملما مان رلو ممنىا، ألنها جمنً مً الاقخصاد في الؼاقت النهشبائيت 

:  3 لنشاط 

يهذف هزا اليؽاغ إلى إلعاب اإلاخػلم بػع العلىماث التي جمننهم مً الاقخصاد في البتروى الزي ٌؽهل إحذي أهم 

ًقشأ الخالميز الىص قشاءة مخأهيت و ًجيبىن غً ألاظئلت اإلاذسجت في . مصادس الؼاقت و ألالثر اظخػماال في حياجىا اليىميت

:  الجضء ألاوى مً اليؽاغ لما ًلي

جضداد لميت الىقىد اإلاعتهلو مً ػشف وظائل الىقل ملما   :

ا.  - صاد حجم وظيلت الىقل-   . km/h 90فاقذ ظشغت العياسة . - مان محشك وظيلت الىقل قٍى

مً بحن العلىماث التي حعبب طياع الىقىد هزلش   :

.   غذم إصالح محشك العياسة حيىما ًهىن به غؼب–. جشك محشك العياسة مؽخلال غىذما جهىن العياسة مخىقفت- 

 و ًقشأون بئمػان الخػليق اإلاشافق لهل ؼهل زم 3 و 2 إلهجاص الجضء الثاوي مً اليؽاغ ًالحظ الخالميز الؽهلحن 

:  ًجيبىن غً ألاظئلت لما ًلي

:   هىkm 250غىذما ًقؼؼ معافت  (2ؼهل )غذد لتراث الىقىد التي ٌعتهلنها معخػمل العياسة - 

( 7 L × 250 km ) ÷ 100 km = 17,5 L. 

:   هىkm 250غذد لتراث الىقىد التي حعتهلنها الحافلت غىذما جقؼؼ معافت -  

(25 × 250) ÷ 100 km = 62,5 km. 

  ( L ÷ 50 = 1,25 L 62,5 ):   مػذى غذد اللتراث اإلاعتهلنت باليعبت لهل معافش في الحافلت هى- 

 لتر مً الىقىد غىض 1,25 غىذما أظافش بمفشدي إرا اظخػملذ الحافلت غىض ظياسحي الخاصت، ظيهلفني العفش 

.  و هنزا ظأمىن قذ ظاهمذ في اقخصاد الؼاقت.  لترا17,5

.  DH × 6 = 105 DHS 17,5:   هىkm 250زمً الىقىد اإلاعتهلو مً ػشف العياسة لقؼؼ معافت - 

.        DHS – 60 DHS = 45 DHS 105:  اإلابلغ اإلاالي الزي ظأوفشه غىذما اظخػمل الحافلت غىض ظياسحي الخاصت هى- 

ت لحياة ؤلاوعان و ًجب الحفاؾ غليها سحخالص   . ٌعخخلص الخالميز أن الؼاقت زميىت و طشوٍس

 خحبار 

 لحعلمات 

:  الخخباس حػلماث الخالميز، جخم ؤلاجابت مً ػشفهم غلى ألاظئلت اإلاؼشوحت لما ًلي

 حيت ع البتروى في بػع ألاحيان، بالؼاقت الؽمعيت أو بالؼاقت الىاججت غً جذفق اإلااء أو الؼاقت الٍش  ًمنً حػٍى

 . أو الؼاقت التي ًهىن مصذسها الشور
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