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 .ھذا الملخص ھو مفتاح للحل ولیس اإلجابات النموذجیة 
 .المصطلحات تأتي عادة على شكل أسئلة اختیاریة لذا یرجى فھمھا واستیعابھا 
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 ) التطور التكنولوجي وصناعة الطاقة العالمیةالوحدة األولى ( 

  المقصود بالمفاھیم التالیة :فسر  1س
 التي یكون فیھا ربح طرف على حساب الطرف اآلخر : لعبة المحصلة الصفریة. 
 الطاقة المستمدة من الموارد الطبیعیة التي تتجدد؛ أي التي ال تنفد ھي : الطاقة المتجددة .  
 ستھالك إالثروة القومیة من نفط أو غاز طبیعي أو فحم أو یورانیوم كما یمكن أن تعبر أیضاً عن  : الطاقة األولیة 

 . الطاقة على المستوى القومي                         
 بلوغ عملیة االستخراج من النفط لمستویاتھا القصوى . : ذروة النفط 
 منظمة األقطار المصدرة للنفط . : األوبك 
  الغاز الطبیعي المسالLNG: سوائل تتكون من غازات ھیدروكربونیة تستخلص بواسطة إنتاج الغاز الطبیعي . 
 : ھو الوقود الذي تشكل عن طریق عملیات طبیعیة مثل الھضم الالھوائي للعضیات النافقة المدفونة الوقود األحفوري  
 : أو جدیدة، تسویقیة طریقة أو كبیرة، بدرجة أو محسنة جدیدة عملیة أو ، )خدمة( منتج تقدیم االبتكار التكنولوجي 

 الخارجیة . العالقات أو األعمال، في ممارسات جدیدة تنظیمیة طریقة                         
 : ھو غاز یتولد داخل صخور ویبقى حبیساً داخل تجویفات تلك الصخور التي ال تسمح بنفاذه ویمتلك  الغاز الصخري 

 نفس مكونات خصائص الغاز الطبیعي .                   
 : تبتعد موجات صدمیة، تتبعھ وبالتالي داخلي، انفجارأو  األرض، سطح تحت یَحدث شرخ ھي الھزة األرضیة 

 . البؤرة والتي تُسمى ، الشرخ نقطة عن                   
 : تصرف متمثل في تخصیص الوقت أو الجھد أو الطاقة لعمل معین بھدف الحصول على نتیجة مفیدة .  االستثمار 
 : لة العثور على النفط طریقة لتقدیر كمیة احتیاطي النفط بفحص مدى سھو التزبید. 
 : ھو الحقن بالضغط العالي للمیاه والرمل والكیماویات لتكسیر الصخور المحتویة على النفط  التكسیر الھیدرولیكي 

 والغاز الطبیعي لزیادة النفاذیة.                          
 : الطاقة الشمسیة«أول مدینة خالیة من الكربون والنفایات، تعمل بالطاقة المتجددة  مدینة مصدر «. 
 : ھو مزیج طبیعي من الرمال أو الطین والمیاه ونوع كثیف ولزج من النفط یعرف بالبیتومین ،  الرمال النفطیة 

 : على الطاقة النتیجة المترتبة على عدم قدرة آسیا على مواكبة نمو الطلبما  2س
 تشكیل خطر جدي على أمن طاقتھا         

 سجل أسباب تھدید أمن الطاقة لقارة آسیا مع نمو الطلب على الطاقة : 
 ارتفاع أسعار النفط وتقلبھا / حدوث عدم استقرار في مناطق امدادات النفط الرئیسیة     
 لتعزیز  -بما فیھا الصین والھند  –سجل أربعًا من الجھود التي تبذلھا الدول الكبرى المستوردة للطاقة  3س

 أمن الطاقة :     
 تطویر الطاقة المحلیة وتنویع مصادر الطاقة @                       تحسین كفاءة استخدام الطاقة@       
 تخزین النفط وتعزیز العالقات مع الدول الغنیة بموارد الطاقة@                       تنویع مصادر استیراد الطاقة@       

 : عدد العوامل األساسیة لنمو الطلب على الطاقة 4س
 النمو االقتصادي )۱
 أسعار الطاقة  )۲
 النمو السكاني )۳

 إقرأ النص المقابل لصاحب السمو رئیس الدولة 5س
 ثم استخلص كیفیة مواجھة المستقبل عندما ینضب النفط :  

 تنویع مصادر الدخل )۱
 تنویع مصادر الطاقة والمیاه )۲
 ترشید استھالك الطاقة )۳
 توفیر المعلومات الجیولوجیة والجیوفیزیائیة )٤
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 اقرأ الشكل البیاني المحدد أمامك ثم أجب عن اآلتي : 6س
 : ستخرج حقیقة اقتصادیة من الرسم البیانياأ]  
 ازدیاد الطلب على الطاقة األولیة في جمیع الدول المنتجة    
 في الشرق األوسط     

 ستنتج المرتبة التي تحتلھا دولة اإلمارات لتوقعات اب] 
 : الطلب على الطاقة األولیة في الشرق األوسط    
 الثالثة              

 رتب تنازلی�ا الدول األربع األولى في توقعات الطلب ج] 
 الطاقة األولیة في الشرق األوسطعلى     

 ) العراق٤) اإلمارات   ۳) السعودیة  ۲  إیران )۱

 أكمل الشكل التالي عن سیاسة تطویر الطاقة المتجددة : 7س
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ ستخدام الطاقة المتجددةاستخلص التحدیات التي تواجھ زیادة ا 8س
 .تكلفتھا العالیة  )۱
 .زیادة حصة إمدادات الطاقة المتقطعة  )۲
 .إنخفاض كثافة إنتاج الطاقة المتجددة  )۳
 .الحاجة المتزایدة إلى بنیة تحتیة  )٤

 : لخص أسباب تأثر الطلب على الفحم الحجري 9س
 .تعتمد زیادة الطلب على الفحم الحجري في المستقبل على مدى التوقعات باستخدامھ في تولید الطاقة )۱
 .سیحل االستخدام المتزاید للطاقة النوویة والطاقة المتجددة محل استخدام الفحم الحجري في تولید الطاقة )۲
 .اقة إلى تخفیض الطلب على الفحم الحجريسیؤدي تحسن كفاءة تولید الط )۳

 أستكمل المخطط الذھني اآلتي :10س
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ تكلفة اإلنتاج التقلیدیة النتیجة المترتبة على الفجوة بین ارتفاع أسعار النفط وانخفاضما  11س
 توفیر مكاسب مالیة كبیرة لمن یمتلكون احتیاطات تقلیدیة بشرط الحفاظ على حصة الصادرات الخاصة بھم .      

 استنتج سبباً واحداً لكل مما یأتي : 12س
 یُعَدُّ إنتاج الغاز الطبیعي المسال في دول حوض الترسیب العربي مرتفعاً :أ]     

 .المحتوى السائل لكل وحدة إلنتاج الغاز ارتفاع        
 یُعَدُّ إنتاج الغاز الطبیعي المسال في روسیا منخفضاً : ب]   
 .إنخفاض المحتوى السائل من تراكمات الغاز شمال غرب سیبیریا          

 سیاسة تطویر الطاقة المتجددة

لطاقة المتجددةل المزایا المتخیلة التدابیر المتخذة لتطویر الطاقة المتجددة  
 فضیلیة إلمدادات الطاقة تالتعریفة الأنظمة ) ۱

 المتجددة   
 معاییر حافظة الطاقة المتجددة) ۲
 اإلعانات المباشرة للمرافق ذات الصلة) ۳
 

الحد من انبعاثات ثاني أكسید الكربون) ۱  
تحسین االكتفاء الذاتي للطاقة )۲  
  تؤسس لصناعة جدیدة یمكنھا االسھام في )۳

االقتصادات الوطنیة     
 

اجتطور التكنولوجیا الجدیدة ، خالل العقد الماضي سمح بإنت        
ا .النفط في المناطق والمكامن التي كان ال یمكن الوصول إلیھ       

.لفة نتاج النفط التقلیدي منخفض التكإارتفاع وانخفاض         

االرتفاع المستمر في أسعار النفط .        

 االحتیاطي للنفط العالمي :والعوامل المؤثرة في التحول الملحوظ في میزان اإلنتاج 

 أوالً 

 ً  ثانیا

 ً  ثالثا
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 : ةالتالی ةالذھنی اتأكمل المخطط 13س
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 أكمل الجدول التالي : 14س

مصادر الغاز الطبیعي 
 التقلیدیة

 مستخرجة مصادر
 الفحمیة الطبقة من

 الغاز الصخري) ۱
 غاز المیثان) ۲

 خزانات من مستخرجة مصادر
 المحدودة النفاذیة ذات

 الغاز الصخري (المحكم)) ۱
 اإلیثانغاز ) ۲

  

 استنتج عوامل إنتاج النفط الثقیل : 15س
 ) المعدات۲)  المــــاء                             ۱       
 ) سھولة الوصول إلى خطوط األنابیب٤) األیدي العاملة                       ۳       

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة : 16س
د  راشد بن محمد الشیخ السمو صاحب حاكم دبي، الوزراء، مجلس رئیس المتحدة، العربیة اإلمارات دولة رئیس نائب (( غرَّ

ُرهُ  برمیل سنحتفل بآخر وقال: ( "تویتر" عبر مكتوم، آل برنامج  بوضع وسنبدأ زاید، بن محمد أخي قال كما النفط، من نَُصّدِ
 العربیة اإلمارات دولة أن على كتأكید المقبلة ). وذلك لألجیال مستدام القتصاد وصوالً  الرؤیة، ھذه لتحقیق شامل؛ وطني

 .النفط بعد ما لعصر قتصادھاإ وتھیئة تدریجی�ا، النفط على عن االعتماد التخلي تعتزم المتحدة
 وھدفنا النفط، على معتِمد غیر اقتصادنا الوطني من 70 % الیوم" :المتحدة العربیة اإلمارات دولة رئیس نائب وأضاف

ً  أو النفط، على معتِمًدا یكون فیھا ال القتصادنا؛ جدیدة معادلة تحقیق  قتصادیةإ قطاعات وسنُضیف األسواق، لتقلبات مرتِھنا
 " .  ومتوازن مستدام وطني اقتصادقیادة  تستطیع الً أجیا وسنُِعدُّ  الحالیة، القطاعات وإنتاجیة كفاءة وسنطّوِر جدیدة،

 االقتصاد؛ وخبراء المحلیة، حضور الحكومات في المقبلة، األسابیع في ُمَوسَّعة وزاریة َخلوة سیَعقد إنھ: " سموه وقال
  . "النفط  بعد ما اإلمارات اقتصاد لمناقشة

ره برمیل بآخر سنحتفل"أ]    :العبارة ھذه قائل من "النفط من نصّدِ
 صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید        

 : المستقبلیة الطاقة مجال في الرشیدة ادتنایق وأھداف توجھات ستنتجاب] 
  .فیھا على النفط  تحقیق معادلة جدیدة القتصاد اإلمارات ال یكون معتمداً  )۱
 .إضافة قطاعات اقتصادیة جدیدة )۲
 .تطویر كفاءة وإنتاجیة القطاعات الحالیة )۳
 .قیادة إقتصاد وطني مستدام ومتوازنإعداد أجیال تستطیع  )٤
  : النفط طاقة على قلة االعتماد على المترتبة للنتائج كتوقعات ماج] 

 .تحقیق التنمیة المستدامة )۱
 .الوصول القتصاد مستدام لألجیال المقبلة )۲
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 قبالة البرازیل وسانتوس كامبوس حوضي  

 النیجر وأحواض قبالة الكونغو وأنجوال أفریقیا، غرب سواحل 
 

 بطول اكتشافھا تم التي الضخمة المقاطع
 :العمیقة  المیاه في األطلسي حدود

 ملیار برمیل  40م وتم اكتشاف  2002حتى عام   

 مراحل اكتشاف النفط من المیاه العمیقة :

 المرحلة األولى

ةالثانیالمرحلة  ملیار برمیل 50م وتم اكتشاف  2012م وحتى  2002من     

حالیاً وتتركز في مناطق شمال غرب أفریقیا   ةالثالثالمرحلة    

 
 



 : جھود البحث والتطویر التي تقوم بھا شركات الخدمات المختلفة سجل 17س
  الخاصة.تطویر التكنولوجیا  )۱
 السیطرة لضمان التدفق المستمر للعوائد. )۲

 :ة اآلتی ةالذھنی اتستكمل المخططإ 18س
 أ]   
 
 
 ب] 
 
 
 
 ج] 
 
 
 
 
 

 الفقرة التالیة ثم أجب على األسئلة : إقرأ  19س
 ضع عنوانًا مناسبًا للفقرة السابقة :أ]  

 االھتمام بطاقة المستقبل
 ستنتج سبب استضافة أبوظبي القمة العالمیة إب] 

 م: 2016الطاقة للعام لمستقبل  
 التقاء خبراء الطاقة في العالم لدعم الباحثین. )۱
 المتجددة.تشجیع االبتكار في حلول الطاقة  )۲

ل النتائج المترتبة على فعالیات أسبوع  ج]  سّجِ
 أبوظبي لالستدامة :       
 تعزیز النمو االقتصادي. )۱
 تنویع مصادر الدخل. )۲
 .بناء رأس المال البشري )۳

 
ً  20س  من أھداف بناء مدینة مصدر : عدد ثالثا

 تطویر مشاریع الطاقة النظیفة . )۱
 التطویر العمراني المستدام . )۲
 الحفاظ على المیاه ودعم التنوع االقتصادي لإلمارة . )۳

  :أكمل المخطط التالي  21س
 

 
 
 

  

 من سوق الخدمات % 90الشركات التي تسیطر على 

 بیكرھیوز ھالیبرتون شلمبرجیر

 الجھات الفاعلة في مجال البحث والتطویر

 الحكومات األكادیمیة األوساط االستشاریون المستقلون

 نفقات البحث والتطویر ضمن قطاع النفط والغاز
 

 : نفقات بحثیة فعلیة
 بحث أساسي) ۱
 بحث تطبیقي) ۲
 

 نفقات غیر بحثیة وتضم مجاالت :
 خدمات تقنیة) ۱
 والمنتجات تطویر الطریقة) ۲
 

مارثمظاھر التصرف في االست  

رنشاطات البحث والتطوی ستثمارات في األسھماال نشاطات الدمج والتملك براءات االختراع   

4 

 
 



 أجب عن األسئلة التالیة : 22س
 المترتبة على النجاح الذي حققھ تطویر الغاز الصخري.ستخلص النتیجة إ أ]

 أعطى القطاع ثقة بخوض تحدي تطویر مكامن النفط المحكم.         
 أكمل ما یأتي :ب]   

 الثالث تحتل الوالیات المتحدة من حیث إنتاج النفط المركز 
 النفط والغاز تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة ھي الرائدة في إنتاج 

 د سبب خسارة اإلنتاجیة من بعض التطبیقات المحتملة في المكامن التقلیدیة :حدج]   
 ھبوط ضغط إحتكاك حفرة البئر         

 فسر مفھوم الحافز التقلیدي لحفر اآلبار األفقیة :د]    
 المكامن . دة اإلنتاجیة بزیادة الوصول إلىزیا       

 عدد بعض مھام اآلبار األفقیة :ھـ]  
 .قنوات لتنفیذ عملیات التكسیر الھیدرولیكي )۱
 .تجمیع السوائل الناتجة عن عملیات التكسیر )۲

 لكل مما یأتي :سباب األ سجل 23س
 ) م. 1986 – 1985نھیار أسعار النفط ما بین عامي ( إأ]   

 تراجع الطلب وزیادة المعروض . )۱
 فشل منظمة األوبك في إدارة المعروض على نحو تعاوني . )۲

 نبعاثات ثاني أكسید الكربون في االتحاد األوروبي :إتراجع ب]  
 التراجع الحاد في استھالك الفحم في المملكة المتحدة . )۱
 التوسع النووي الفرنسي . )۲
  إغالق محطات تعمل بالفحم في شرق ألمانیا . )۳

 : وفرة معدات الطاقة الشمسیة الكھروضوئیةج]   
 المتعدد البلوراتالطاقة الفائضة في السیلیكون        

 :وفرة المعروض من معدات الطاقة الشمسیة المترتبة على نتیجة ما ال 24س
 نشوء نزاعات تجاریة كبرى         

 خارجالحدد المصادر المتنامیة لإلمداد بالسوائل والتي یمكن أن تتیح للوالیات المتحدة االستقالل عن الواردات من  25س
 سوائل الغاز الطبیعي) ۳                          الرمل النفطي الكندي )۱
 الوقود الحیوي) ٤                               الزیت الصخري )۲

 : عدد الدول التي بدأت في االستثمار في الرمال النفطیة 26س
 كوریا) ٤                       النرویج) ۳                       تایلند) ۲                     الصین )۱

 )التحدیات والفرص في القطاعات ذات االستخدام الكثیف للطاقة( الثانیةالوحدة 
  فسر المقصود بالمفاھیم التالیة : 1س

 تقلیل الفاقد  معاالستخدام األمثل للطاقة بأعلى مستوى  : كفاءة الطاقة. 
 شكل من أشكال تقنیات الطباعة تستخدم لبناء نماذج على أساس الطبقات مستخدمة اللیزر  : التصنیع اإلضافي. 
 أسلوب مبتكر وغیر حراري لمعالجة المواد  : المعالجة بالمجال المغناطیسي. 
 : غازات توجد في الغالف الجوي تتمیز بقدرتھا على امتصاص األشعة التي تفقدھا األرض  الغازات الدفیئة. 
  أفضلة جودذات  جدیدة منتجات إلى الفائدة عدیمة المنتجات أو النفایات تحویل عملیة : التصنیعإعادة.  
 : الجو تسخین على قدرة ولھ يارالحر االنحباس في كبیر دور لھو الطبیعي الغاز مكونات أحد غاز المیثان. 
 : األحمال في التوازن لتحقیق استخدامھ یمكن الكھرومائیة الطاقة تولید من نوع الضخ والتخزین الكھرومائي. 
 : االنتاج المتزامن لنوعین أو أكثر من الطاقات القابلة لالستخدام من مصدر طاقة واحد التولید المشترك. 
 : 5 .)الشمسیة الغاز،البنزین،الكھرباء،الطاقة ( للطاقة مصدر من أكثر تستخدم التي تاالسیار السیارات الھجینة 

 
 



 : تصنیف الصناعات التحویلیةالتالي عن الذھني  المخطط ستكملإ 2س
 
 
 
 
 
 

 ماذا یحدث لو استمر استھالك الطاقة بكمیات كبیرة في الصناعات التحولیة ؟ 3س
 . حدوث عجز كبیر في استھالك الطاقة في القطاعات األخرى )۱
 . زیادة انبعاثات الغازات الدفیئة )۲

 أكمل المخطط الذھني التالي عن التوجھات للحد من استھالك الطاقة في الصناعات التحولیة : 4س
 
 
 
 

                                           : قیاس كفاءة الطاقةما الھدف من  5س
 . من المتوسط أعلىكشف العملیات التي تكون فیھا كثافة الطاقة         
  :أكمل المخطط التالي  6س

 
 
 

 
 
 
 
 

 أعدد أنواع اإلضاءة المتاحة في السوق : 7س
 LEDالصمام الثنائي الباعث للضوء ) ۳      الفلوریة ( المتألقة )) ۲           اإلضاءة المتوھجة) ۱    
 : ) على نطاق واسعLEDالصمامات الثنائیة الباعثة للضوء (العوامل التي تمنع انتشار  8س

                               .محدودیة أنواعھا وتنوعھا الوظیفي) ۳                        .ارتفاع تكلفة شرائھا )۱
 .نقص الترویج والوعي العام) ٤                    .غیاب ضمان الموثوقیة )۲

 ما العوامل التي تؤثر في إعادة التصنیع ؟ 9س
 قیمة المنتجات المعاد تصنیعھا والطلب علیھا) ۳                        ) تصمیم المنتج ۱       
  ) تكلفة إعادة التصنیع٤                ) مسافات النقل وتكالیفھ۲       

 ) لتحدید مدى مالئمة المنتج إلعادة التصنیع .سجل معاییر (شتاینھیلبر 10س
 ) معاییر االبتكار٤المعییر الزمنیة           )۳) المعییر الكمیة       ۲) المعاییر التقنیة          ۱       

 ) معاییر متعلقة بالتداخل مع التصنیع الجدید٦                       ) معاییر التخلص من النفایات  ٥       
 ) معاییر أخرى مثل ( سلوك السوق/ المسؤولیات / براءات االختراع )۷       

 عدد الصعوبات والمخاطر المرتبطة بابتكار وتطویر تكنولوجیا تصنیع تتسم بالكفاءة . 11س
 .المال الخارجي )رأس عراقیل ذاتیة ( مثل نقص  )۱
 .عراقیل موضوعیة ( مثل زمن االسترداد ) )۲
 .تكلفة الطاقة السنویة للشركات) متغیرات التحكم ( مثل )۳

 

 التحولیة الصناعاتاستھالك الطاقة في التوجھات للحد من 

جیات البدیلةوالتكنول تحسینات كفاءة الطاقة  استرجاع النفایات 

 أشكال التكنولوجیا من أجل تحسین كفاءة كثافة الطاقة

 قیاس الطاقة ونظم الرصد

 تحقیق الكفاءة في إدارة الطاقة) ۱
 تقلیص ھدر الطاقة في الصناعات التحویلیة) ۲

 

 الھدف من قیاس الطاقة ونظم الرصد

 اإلضاءةالتقدم المحقق في ) ۱
 النظم العاملة بمحركات كھربائیة) ۲
 استرجاع الطاقة في عملیات التصنیع) ۳

 

 الصناعات التحویلیة

 مثل :  : الصناعات المتواصة
 صناعة تكریر النفط) ۱
 صناعة المواد الكیماویة) ۲
 

 مثل :   : الصناعات المنفصلة
 الصناعات االلیكترونیة) ۱
 صناعة األثاث) ۲
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  ة :التالی ةالذھنی اتأكمل المخطط 12س
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 . التكالیف المرتبطة باستخدام تكنولوجیا عالیة المخاطر وغیر مؤكدة سبب الخوف منعلل :  13س
 نقص األبحاث الملموسة والتحلیالت االقتصادیة    

 لخص العوامل التي تؤدي إلى تحول الصناعات التحویلیة نحو مستقبل یتسم بدرجة عالیة من الكفاءة  14س
 في استخدام الطاقة .        
 ارتفاع تكالیف الطاقة .                  )۱
 .نمو السكان المقترن  )۲
 .تخفیف آثار تغیر المناخ  )۳
 .استنزاف الوقود األحفوري )٤

 ؟ كیف یمكن لقطاع تولید الكھرباء جعل المحطات أكثر كفاءة 15س
 . محطات الطاقة والتحلیة المجمعة )۱
 .محطات الطاقة المشتركة  )۲
 .محطات الطاقتین الحراریة والكھربائیة المشتركة )۳

 ستنتج مخاطر االعتماد على الوقود األحفوري:ا 16س
 ثاني أكسید الكربون وأكسید النیتروس تنبعث منھا أنواع مختلفة من الغازات الدفیئة مثل      

 اقرأ الجدول ثم أجب عن األسئلة التالیة : 17س
 أستخرج حقیقة حول معدل استھالك الكھرباء    

 زاد استھالك الكھرباء لدى السعودیة والھند بمعدل 
 سریع على مدى السنوات العشر األخیرة

 ماذا یالحظ على استھالك الكھرباء في   
 الوالیات المتحدة األمریكیة :    
 ثابت تقریباً على مدى السنوات الخمس األخیرة     
           : كسجل توقعات أم یتراجع ؟ ولماذا ؟في تولید الكھرباء ھل سیزید مساھمة الوقود األحفوري  18س
 والطاقة النوویة .لتزاید االعتماد مستقبالً على الكھرباء المولدة من الطاقة المتجددة  یتراجع :     

 :كل من عدد أبرز التحدیات التي تواجھ  19س
  : الشمسیةطاقة الأ]   

 .المسافة الفاصلة بین المناطق المناسبة لتولید الكھرباء ومراكز االستھالك الكبیرة    
 طاقة الریاح : ب]  

 .طاقة الریاح بطبیعتھا عشوائیة )۱
 .االستھالك تعني إقامة خطوط عالیة الفولطیة طویلة لنقل التیار المترددحیة ومراكز االمسافة بین المزارع الری )۲
 .إعتراضات جمالیة وبیئیة على طاقة الریاح وجود )۳

  الطاقة الحراریة األرضیة :ج]  
 .ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الحراریة األرضیة )۱
 .قد تتسب ھذه المحطات في إضطرابات جیولوجیة )۲
 .الھیدروجین انبعاثات غاز كبریتید )۳

 
 

 التحدیات التي تواجھ تحسین كفاءة الطاقة في الصناعات التحویلة

 التحدیات التقنیة التحدیات االقتصادیة التحدیات التنظیمیة

 العوامل التي تتضمن التحدیات التنظیمیة               

 العوامل السیاسیة العوامل االجتماعیة العوامل اإلداریة
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 أكمل المخطط الذھني التالي عن أھداف ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة : 20۰س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكل ما یلي : سجل ثالثة 21س
  : أمثلة على ملوثات الھواء 
 ) أكسید الكبریت۳) أكسید النیتروجین                   ۲أول أكسید الكربون                    )۱
   الطاقة الرئیسیین في العالم :مستھلكي 
 ) الصین۳) االتحاد األوروبي                   ۲الوالیات المتحدة األمریكیة            )۱

 كل ما یلي :سباب أستنتج ا 22س
  االعتماد على النفط في النقل والمواصالت : 
 .والمواصالتأثبتت منتجات النفط كالبنزین والدیزل فعالیتھا الكبیرة كوقود فعال للنقل  )۱
 .تتطلب معظم أنواع الوقود البدیلة أنواعاً جدیدة من المركبات واستثمارات واسعة في بنیة تحتیة جدیدة )۲
  الدول النامیة الزیادة المتوقعة في الطلب المستقبلي على النفط في قطاع النقل والمواصالت والتي ستخضع لھیمنة : 
 الزیادة الكبیرة في ملكیة السیارات )۱
 الطلب على التنقل والحركةزیادة  )۲
 زیادة عدد السكان والتوسسع العمراني )۳

 :التالیة  ةالذھنیات ستكمل المخططإ 23س
 
 
 
 
 

 
 
 

 الھیدروجین في تغییر السیاسة في قطاع النقل والمواصالت : العوامل المحفزة للتوجھ نحو إقتصادسجل  24س
 .تأثیرات استخدام الوقود األحفوري في البیئة المحلیة )۱
 . يملتغیر المناخ العا )۲
 .أمن إمدادات الطاقة )۳
 .تطور التكنولوجیا )٤

 : فرق بین أنواع السارات الھجینة وفق الجدول التالي 25س
 الفرق النوع

 یعمل فیھا محرك احتراق داخلي ومحرك كھربائي على عمود التدویر نفسھالتي  المتوازنة 1

 التي یعمل محركھا بواسطة الكھرباء المتوالیة 2

 التي یمكن تشغیلھا في أي من النمطین السابقین المدمجة 3

 السیاسات المحلیة التي تشجع على االبتكار التكنولوجي في تقنیات المركبات أمثلة على

تطویر المحرك / إدارة الطاقة / التقلیل 
 من أحجام المركبات

تخفیف مقاومة اإلطارات وخفض وزن 
 المركبة وتحسینات الدینامیكیة الھوائیة

 كیفیة تحسین تقنیات السیارات التقلیدیة

 تخفیف الحمل على المركبة استرداد الطاقة المفقودة تحسین كفاءة مجموعة نقل الحركة

أھداف ھیئة 
الربط 

ل الكھربائي لدو
 مجلس التعاون
لدول الخلیج 

 العربیة

 ربط شبكات الطاقة الكھربائیة في الدول األعضاء) ۱

 احتیاطي تولید الكھرباء لكل من الدول األعضاءالحد من ) ۲

 متابعة التطور التكنولوجي العالمي وتطبیق أحسن التكنولوجیات وأكثرھا كفاءة) ۳

 تحسین الكفاءة االقتصادیة لنظم الطاقة الكھربائیة لدى الدول األعضاء) ٤

 اءعضتوفیر األساس لتبادل الطاقة الكھربائیة بین الدول األ) ٥

 عضاءاأل ؤولة عن قطاع الكھرباء في الدولالتعامل مع الشركات القائمة والسلطات المس) ٦
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 : ارات الھجینة والسیارات الكھربائیةیأكمل الجدول التالي عن مزایا ومعوقات الس 26س
 المعوقات المزایا

 المسافات التي تقطعھا قصیرة إضافة إلى قصر عمر البطاریة التخلص نھائیاً من إنبعاثات عوادم السیارات

 ارتفاع تكالیف البطاریة ال یوجد محرك احتراق في السیارات الكھربائیة كلیاً 

 بنیة تحتیة مخصصة لشحن البطاریاتباھظة الثمن وتحتاج إلى  السیارات الكھربائیة كلیاً یمكن أن تقطع مسافات أطول

 :املة بالغاز الطبیعي في مصر ل عوامل نجاح صناعة السیارات العسج 27س
 .الحوافز المالیة التي تقدمھا الحكومة كاالعفاء الضریبي المؤقت )۱
 .انخفاض رسوم تحویل السیارات المفروضة على أصحابھا )۲
 .والبنزینالفرق في السعر بین الغاز الطبیعي المضغوط  )۳
 .) $ 1500انخفاض تكالیف تحویل السیارات العادیة إلى الغاز الطبیعي ( )٤

 الوحدة الثالثة ( اآلفاق التكنولوجیة للطاقتین : النوویة والمتجددة والمدن المستدامة )
 فسر المقصود بالمفاھیم التالیة :  1س

 ونظمھ الطبیعیةمؤشر لقیاس تأثیر مجتمع معین على كوكب األرض  : البصمة البیئیة. 
 والحبوب. السكر قصب من یستخرجالحیوي  الوقود من نوع وھ یثانول :اإل 
 المتجددة للطاقة أوالحرارة وھي مصدر أوالكیماویات األلیاف إنتاج في تستخدم أوحیوانیة نباتیة مواد : الكتلة الحیویة. 
 LED  : للضوء ال�اعث الثنائي الصمام اللیدات تسمى الحدیثة اإلضاءة أنواع من نوع. 
 : المتجددة. للطاقة وھي مصدر حیوانیة أو نباتیة سواء الحیة الكائنات من المستمدة الطاقة الوقود الحیوي 
  الكھرباء محطات تولید تناسب كبیرة وحدة وھي وات ملیار أو وات 1.000.000.000 تساوي جیجاوات :جیجاوات. 
 متجددة. طاقة الكھرباء وھي إنتاج في تستخدم واحد مكان في الریاح توربینات من مجموعة : مزرعة الریاح 
 النووي. واألمان النوویة سلحةاأل انتشار من الوقایة إجراءات في المعاییر أعلى ھي : المعیار الذھبي 
 السلمیة. األغراض في النوویة الطاقة استخدام : االستخدام السلمي 
 المفاعل. وعاء خارج البخار دیتول : مفاعالت الماء المضغوط 
 الكھرباء. إلنتاج الذریة لألنویة النووي االنشطار عبر الحرارة إلنتاج صناعي موقع : محطة الطاقة النوویة 
 ریاح أمطار، ،حرارة   (الطقس حالة معدل في المدى طویل تغیر : تغیر المناخ( . 
 والیھا. البیئة من الحراریة الطاقة سیالن في تغییر نتیجة ما بیئة في الحرارة درجة ارتفاع : االحتباس الحراري 
 األرض. تفقدھا التي األشعة امتصاص على بقدرتھا تتمیز الجوي الغالف في توجد غازات : الغازات الدفیئة 
 یصدر ما لقیاس المتحدة األمم وتسعى ، الدفیئة تازغاال بانبعاثات دولة 21وعددھا الدول التزام : الحیاد المناخي 

 .منھا والحد الدفیئة تازللغا انبعاث من عنھا                    
 18البخاریة في القرن  اآللة اختراع بعد وظھرت بالمیكنة الیدوي العمل واحالل انتشار : الثورة الصناعیة. 
  الوقت. مرور مع ومنتجة متنوعة الحیویة النظم تبقي كیف یصف بیئي مصطلح :االستدامة 
 مصادر للمیاه العذبة الستخدامھا خالل فترة من الزمن.صعوبة الحصول على  : االجھاد المائي  

 من الكھرباء في العالم". %20ما النتیجة المترتبة على المقولة "وفرت طاقة الموارد المتجددة ما یقارب  2س
  .تقلیل االعتماد على الوقود األحفوري )۱
 .انخفاض انبعاثات الغازات الدفیئة )۲

 أكمل المخطط الذھني التالي : 3س
 
 
 
 
 

 العوامل التي تدفع
البلدان العتماد 
 الطاقة المتجددة

ةسعي الحكومات للحصول على الطاق  

البیئیةتقلیل البصمة   

نخفاض التكلفةإ  

 9 ضمان أمن الطاقة

 
 



 التي تحول دون التحول إلى السیارات الكھربائیة في قطاع النقل في العالم :سجل العقبات  4س
 .التحتیة الالزمة لشحن البطاریةعدم توافر البنیة  )۱
 .جدوى السفر لمسافات طویلة باالعتماد على طاقة البطاریة وحدھا )۲

  سجل نتائج استخدام المخلفات في تولید الطاقة : 5س
 .توفیر الكھرباء وتوفیر تكلفة التخلص من ھذه المخلفات       

 أذكر أمثلة على وقود مستخرج من النفایات : 6س
 .في مصانع الورق السائل األسود )۱
 .فل القصب في مصانع السكرتِ  )۲

 فسر أسباب قلة إھتمام منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بالطاقة المتجددة : 7س
 .زیادة الطلب على الكھرباء بسبب دعم معظم بلدان المنطة ألسعار الكھرباء )۱
 .قلة االستثمارات في الطاقة المتجددة )۲

 أكمل المخطط الذھني التالي عن : 8س
 
 
 
 
 
 
 

 وضح الخطط المستقبلیة لتحقیق تخفیضات في تولید الكھرباء في محطات الطاقة الشمسیة : 9س
 .زیادة االستثمار في البحث والتطویر )۱
 .نمو الخبرة التشغیلیة )۲
 .توسع المحطات وزیادة استطاعتھا )۳

 النشاء أول محطتین للطاقة النوویة في دولة اإلمارات :سجل الھیئات والمؤسسات التي فتحت ترخیصاً  10س
 الھیئة االتحادیة للرقابة النوویة )۱
 مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة )۲

 :التالي الذھني  ستكمل المخططإ 11س
 
 
 
 
 :التالي وفق المعطیات الواردة الذھني  المخططبناء ستكمل إ س  
 
 
 
 
 
 
 

 أكمل بناء المخطط الزمني التالي : 12س
 
 
 
 
 
 
 

التحدیات التي تواجھ 
ة استغالل الموارد المتجدد

 منطقة الشرق األوسطفي 
 وشمال أفریقیا

 ارتفاع تكالیف التشغیل والصیانة) ۱

 شروط التمویل) ۲

 العمر االفتراضي للنظام) ۳

 عوامل السیاسة) ٤

 الشروط الفنیة والقانونیة المعمول بھا لبدء بناء مفاعل نووي

حةكفایة المواقع المقتر  تحلیل األمان تصمیم المنشأة السالمة من االشعاعتدابیر  

یعتمد المشروع النووي في دولة  على ماذا
 اإلمارات

یعتمد المشروع اإلجراءات الوقائیة الخاصة 
باألمن والسالمة وعدم انتشار األسلحة 

 النوویة

 ما ھي أھداف المشروع النووي في دولة اإلمارات

 المتزاید من الكھرباء تلبیة الطلب المحلي.۱
 تصدیر النفط والغاز.۲

 

یة إنشاء كامل البنیة التحت
 النوویة في الدولة

ة تأسیس الھیئة االتحادی
 للرقابة النوویة

اً اعتماد منطقة براكة موقع
 ألول محطة

 بدأ التشغیل

إصدار رخصة البناء األولى 
  2+1لوحدتي براكة 

2008 2009 2010 2012 2017 
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 سجل أسباب اختیار مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة لشركة كیبكو الكوریة :13س
 .النوویة في العالم ثالث أكبر شركة للطاقة )۱
 .شركة رائدة من حیث مستویات السالمة والكفاءة وفعالیة المحطات النوویة )۲

 :التالي الذھني  ستكمل المخططإ 14س
 

 
 
 
 

 أكمل المخطط الذھني التالي عن التحدیات التي واجھت كوریا الجنوبیة في بنیتھا التحتیة : 15س
 
 
 
 
 
 

 استنتج األسباب التي وضعت كوریا في مصاف الدول الرائدة عالمیاً في مجال تورید التكنولوجیا النوویة: 16س
 البناء والتشغیل والصیانة) ۳                   والتصنیعالسالمة والتصمیم  )۱
 انخفاض تكلفة التشغیل) ٤                            التراخیص التنظیمیة )۲
 حدد شروط السالمة الواجب توافرھا في محطة الطاقة النوویة : 17س

 .موقع المحطة) ۳            .التكنولوجیا المستخدمة) ۲      .مستویات األمان بالمحطة )۱
 أكمل المخطط الذھني التالي : 18س

 
 
 
 
 
 

 استنتج أھمیة طریق الحریر قدیماً وحدیثاً : 19س
 .آسیا وأوروباصلة وصل رئیسیة بین  قدیماً :   
 .نقل النفط والغاز من الخلیج إلى شرق آسیا غیر المسار البحري حدیثاً :  

 حدد أوجھ الشبھ بین : 20س
 
 
 
 
 

 سجل اإلجراءات التي اتخذتھا دولة اإلمارات لضمان عدم انتشار األسلحة النوویة : 21س
 .م1995االنضمام إلى معاھدة عدم إنتشار األسلحة النوویة  )۱
 .م2003التصدیق على اتفاقیة الضمانات الشاملة  عام  )۲
 .م2010التصدیق على البروتوكول اإلضافي لمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة عام  )۳
 .123توقیع اتفاقیة تعاون نووي ثنائیة بموجب المادة  )٤

 وضح جھود دولة اإلمارات لتأھیل كادر وطني إماراتي للعمل في مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة : 22س
 .برنامج مكثف لتوظیف المواطنین االمارتیین وتدریبھم )۱
 .التدریب داخل المؤسسة في التكنولوجیا المتقدمة )۲
 .كوادرھا في الخارجتدریب  )۳
 .توفیر عدد من المنح الدراسیة الجامعیة )٤

أھم ابتكارات ورؤیة الرئیس والمؤسس الكوري سینغمان ري في مجال الطاقة 
 النوویة بعد الحرب الكوریة المدمرة

ابتكر البنیة التحتیة 
 األساسیة النوویة

إنشاء معھد أبحاث 
 الطاقة الذریة

إنشاء مفاعل 
 أبحاث صغیر

سن سلسلة قوانین 
 الطاقة الذریة

انشاء مكتب 
 الطاقة الذریة

دورة حیاة محطة  
 الطاقة النوویة

 سنوات للبناء 10 )۳   

 سنة الیقاف التشغیل 20) ٤  

 سنوات تخطیط 5) ۱

 سنة تشغیل 60) ۳

 مسارات طریق الحریر

 نقل القوة العاملة على متن طائرات نفائة) ۱

 نقل المعدات الثقیلة عبر المسار البحري) ۲
 

 مشروع محطة براكة باإلمارات

القوة البشریة العاملة لتصمیم المحطة حشد 
وتصنیع المعدات وبناء الموقع ثم مرحلة 

 التشغیل

 االعتماد على الذات في مجال
یةتكنولجیا المحطات النوو     

نقص المیزانیة       قلة الید العاملة الخبیرة 

 كیف واجھت ھذه التحیات
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 أكمل المخطط الذھني التالي : 23س
 

 

 
 
 

 ماذا تتوقع أن یحدث لو تم رفع كفاءة المباني الجدیدة في استھالك الكھرباء : 24س
 تحقیق تخفیضات في االنبعاثات الكربونیة             

 سجل أسباب ظھور البصمة البیئیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة : 25س
 .االعتماد الكلي على الوقود األحفوري )۱
 .فیھ لدى السكان نمط الحیاة المعیشیة المبالغ )۲

 صول لمجتمع خال من الكربون :والطرق الوقائیة للحد من انبعاث الغازات وال 26س
 .المصادر المتجددةتولید الطاقة من إلى  ) التحول۳     .تحسین الكفاءة)  ۲   .الحد من استھالك الطاقة )۱

 أذكر السبب وضع اقتراحاً للحل  :  27س
  التجاریة تسبب زیادة في الطاقة المستھلكة للتبرید :الواجھات الزجاجیة للمباني 

 .زیادة امتصاصھا للحرارة الشمسیة السبب :
 .اختیار مواد عازلة للحرارة مناسبة لبناء الواجھات :االقتراح       
 أكمل المخطط الذھني التالي : 28س

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التالي الذھني  ستكمل المخططإ 29س
 
 
 

 
 لیل اآلتي :حسجل نتیجة الت 30س

 
 
 
 
 

 سجل مالحظاتك حول الوعي في دول الخلیج العربي بقضایا االستدامة : 31س
 .یقل الوعي لدى دول الحلیج حول قضایا االستدامة )۱
 .ارتفاع مستوى المعیشة في دول الخلیج ساعد على زیادة االنبعاثات الكربونیة )۲

 التحدیات اإلستراتیجیة المعاصرة للتنمیة المستدامة

 األمن المائي والغذائي النمو السكاني
 

 الطلب على الطاقة

تشیر التقدیرات إلى أن عدد سكان المدن عام 
ومن المتوقع أن  ملیار نسمة ، 3.3م بلغ 2008

 م 2020ملیار نسمة بحلول عام  5یزید إلى 
 

زیادة الطلب على المیاه والغذاء 
 والطاقة

 

 مثل
 المیاه الطاقة الشمسیة لتسخین*  
 النظم الكھروضوئیة*  

 مثل
 نسبة عزل كافیة*  
 حواجز عاكسة*  

 

 مثل
 شكل المبنى*  
 االتجاه واللون*  

 

ازات االستراتیجیات التي من شأنھا التقلیل من إنبعاثات الغ
 الدفیئة في قطاع البناء 

یار واجھة المبنىاخت التخطیط والتصمیم  التكنولجیا اإلضافیة 

أمثلة على المنتجات 
 والعملیات الصناعیة
الكثیفة اإلستھالك 

 المرتبطة بمواد البناء

 الجیر

 األلومنیوم

 األسمنت

 الصلب
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