
 

 

 
                                     

   

 

 

 
 

   -أخرت اإلجابة الصحيحة فيما يلي :: السؤال األول 
 ؟  الجيوسياسية بـــــ  ....يطلق مصطلح  -1

 علم دراسة تأثير األرض علي السياسة مقابل سعي السياسة لالستفادة من األرض . -أ
 في الدول . سير ذلك التوزيعو توزيعه و تف االقتصاديراسة النشاط علم د  -ب

 علم دراسة  التوزع المكاني للنشاطات البشرية على سطح األرض .  -ج               
 علم دراسة الظروف الجغرافّية التي تؤّثر في توزيع النشاط الزراعي على األرض .  -د                

 
 الطاقة ؟من الجهود التي قامت بها دولة االمارات لتنويع مصادر  -2

 التوازن االقتصادي –ترشيد االستهالك  -ج                               تجارية ( –زراعية  –تنويع مصادر الدخل )صناعية    -أ  
 جميع ما سبق -د                                    الرياح ( –االعتماد علي الطاقة النظيفة )الشمس  -ب  
 
 

 المقابلة الحتياطي النفط العالمي يتضح أن....؟ورة من خالل تحليل الص  -3
 أوروبا تملك أكبر أحتياطي عالمي من النفط  -أ           
 % 61يحتل الشرق األوسط أكبر احتياطي عالمي بنسبة  -ب          
 في العالم احتياطي نفطي  رتملك أفريقيا ثاني أكب -ج          
   ية نسبة كبيرة جدا من االحتياطي النفطي أمريكا الشمالتملك  -د          

 
 

 تعتبر العالقة بين توافر مصادر الطاقة وأسعارها العالمية عالقة ....؟ -4
 متساوية    -ج                      عكسية                                     -أ         
 متوازية     -د                        طردية                                    -ب        

 
  
 من أهم أسباب االعتماد علي الغاز الطبيعي أكثر من غيرة من مصادر الطاقة هي ...؟ - 5

 يعتمد علي تكنولوجيا غير متطورة  -ج           أقل تلوثا للبيئة                         -أ          
 يستخدم في المنازل فقط  -د                         أقل سعرا من النفط      -ب           
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 في الوقت الحاضر الي .....؟ الصراع بين الدول الكبري علي منطقة الشرق األوسط  سبب يرجع -6
 الموقع االستراتيجي لمنطقة الشرق األوسط  -أ         
     والرغبة في االستيالء عليهاتوافر كميات كبيرة من احتياطي النفط والغاز الطبيعي  -ب        
   التوترات والنزعات الداخلية في تلك الدول . -ج        
 جميع ما سبق ذكره . -د         

 منظمة عربية خاصة بالدول المصدرة والمنتجة للنفط تقع مقرها في دولة الكويت تسمي...؟ -7
 المنتدي العالمي للدول المنتجة للغاز   -ج                األوبك                                منظمة  -أ        
 منظمة الفاو  -د                                              األوابك منظمة  -ب        

 
 لح يطلق علي ....؟عملية التطوير االقتصادي التي تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة علي تلبية احتياجاتها مصط -8

 الغاز المسال                                            -ج                 األستدامة األقتصادية                               -أ        
                                                                           النفط الصخري  -د                                                 الطاقة األحفورية  -ب        

     
   تعتمد دولة االمارات علي مجموعة من االستراتيجيات للتعامل مع التحديات المستقبلية منها . -9

 االعتماد علي الصناعة فقط .  -ج           االعتماد علي النفط كمصدر رئيسي للطاقة .           -أ
 االستثمار في مجال الطاقة المتجددة ) مصدر ( -د          التوسع في اكتشاف حقول النفط الصخري .             -ب                 

 
 أو االندماج الذري مفهوم يطلق علي ....؟التي يتم توليدها عن طريق التحكم في تفاعالت األنشطار  الطاقة  -10

 الطاقة المائية  -ج                                                     ة المتجددة الطاق -أ                   
 طاقة المد والجزر   -د                   الطاقة النووية                                    -ب                 

 
                         التي تقع في .... إستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا "ائج ذلك تتقدم االمارات بخطوات ثابتة في مجال الطاقة المتجددة ومن نت -11

                   
    مدينة زايد              -ج                           مدينة مصدر  -أ                   

 مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية  -د                         1مدينة شمس  -ب                   
 

 

 ناقش الخبراء في أسبوع أبوظبي لالستدامة مجموعة من القضايا منها . -21

 نتائج قمة باريس لتغير المناخ  -ج                                                 مستقبل الطاقة العالمية  -أ                  
 جميع ما سبق ذكرة  -د                 تأثير مصادر الطاقة الجديدة في منطقة الشرق االوسط -ب                   

 
 مستوي العالم ويهدف الي ..... يعد مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية على -13

 2050 استراتيجية دبي للطاقة النظيفةتحقيق أهداف  -أ
   أعتماد توليد الكهرباء علي الطاقة المتجددة فقط  -ب

 التوسع في تصدير الطاقة الكهربائية الي الخارج  -ج               
 كل ما سبق ذكرة  -د                



 

 7201/2018الدراسات االجتماعية المتكاملة              في مادة :                         العاشر     للصف : االمتحان األول  / الفصل الثالث                                    
 

 3 

 
 ي من خالل الشكل البياني التالي يتضح أن دولة االمارات تعتمد مستقبال عل -41

 النفط  -ج               الطاقة النووية                  –أ                 
 الطاقة الشمسية  -د            الغاز الطبيعي                     -ب               

 

 

 
 تواجة صناعة الطاقة العالمية تحديات عديدة منها ؟ -51

  ارتفاع استهالك الطاقة-ج                                          زيادة النمو السكاني -أ              
 جميع ما سبق ذكرة  -د                                       نمو االقتصاد العالمي  -ب             

 
 في مجال الطاقة العالمية .من أهم المقترحات التي تضمن أمن العرض وأمن الطلب   -16

 تخفيض االنتاج  -رفع االسعار العالمية                                                        ج -أ            
 زيادة مخزون الطاقة  -د                      الطاقة العالمية   علىوالعرض  مواكبة النمو في الطلب -ب            

 
 ....في ( تتمثل أهداف منظمة الدول المصدرة للنفط ) األوبك  -71

 السيطرة علي اسعار النفط وترتيب االنتاج  -حرية االنتاج واالسعار                                               ج -أ            
 كل ما سبق    -التنافس بين الدول االعضاء في كميات االنتاج                      د -ب            

 
 % من الناتج المحلي لدولة االمارات العربية المتحدة .69اعات غير النفطية بنسبة من داللة مساهمة القط -81

 تنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد علي ايراد النفط مستقبال -ج                          أقل الدول تاثرا بتراجع اسعار النفط   -أ
 كل ماسبق ذكرة  -د             نجاح االمارات في تنفيذ السياسة المرنة والناجحة   -ب

 
 من خالل تحليل الصورة يتضح أن الهدف من استضافة االمارات لمؤتمر الطاقة النووية هو   -91

  التعاون بين القطاع العام والخاص  -أ
 الطاقة النووية السلمية مجال  تعزيز مكانة االمارات كدولة رائدة في -ب
 تنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء  -ج
 ع ما سبق جمي -د

 
 

 تتعدد مصادر الطاقة المتجددة مثل  -20
 الطاقة الشمسية  -ج                 الفحم الحجري                  -أ

 الغاز الطبيعي    -د                                  الطاقة النووية  -ب
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