
األسئلة المهمة
بعد هذا الدرس، ينبغي أن يفهم الطالب األسئلة المهمة وأن يكونوا قادرين على 

اإلجابة عنها. اطلب من الطالب كتابة كل سؤال في كراساتهم التفاعلية. ثم 
ج على كل سؤال عندما تتناول المحتوى المرتبط به. عرِّ

المفردات
قارن وقاِبل

Vocab

اكتب الكلمات "متجددة" و"غير متجددة" على ورقة لوح أو على اللوح.   .1
وقم بمحاذاة المصطلحين حتى يتم الفصل بين الكلمة البادئة "غير" وباقي 

الكلمة كما هو موضح أدناه.
متجددة غير    
متجددة    

اطرح هذا السؤال: ما معني الكلمة البادئة غير؟ غير تعني "ال أو بدون أو عكس." إذا كان   .2
المورد المتجدد هو الذي يمكن استبداله، فما هو المورد غير المتجدد؟ المورد غير المتجدد 

هو الذي ال يمكن تعويضه عند نفاده.

 إدارة التجارب
Lab

جميع التجارب المخصصة لهذا الدرس مذكورة في نقطة االستخدام. يمكن العثور على التجارب في 
كتّيب موارد الطالب وكتاب األنشطة المختبرية.

استقصاء

عن الشكل ماذا يوجد داخل خط األنابيب؟ يوجد ثالثة أنواع رئيسية من 
خطوط األنابيب وهي خطوط أنابيب املواد الصلبة وخطوط أنابيب املواد 

السائلة وخطوط أنابيب للغاز. نظام خط األنابيب عرب أالسكا هو خط أنابيب 
للمواد السائلة استفاد من اجلاذبية والضغط واملضخات لنقل أكثر من 15 مليار 
برميل من النفط من خليج برودو يب إىل فالديز منذ عام 1977. أعط الطالب 

خريطة لوالية أالسكا واطلب منهم تعيني موضع هاتني النقطتني. بعد ذلك، 
اطلب من الطالب قبل قراءة الشرح تقدير ما يعتقدونه حول الكمية اليت قد يتم 
نقلها خالل خط األنابيب هذا. وبعد أن يقرأ الطالب الشرح، اطلب منهم اإلجابة 

على كل من "األسئلة التوجيهية" التالية واألسئلة اليت مت طرحها يف الشرح.

أسئلة توجيهية

اذكر ما تعتقده عن نقل النفط خالل نظام األنابيب 
.1,200 km هذا الذي يبلغ طوله

يجب أن يستطيع الطالب استنتاج أن الجاذبية والضغط 
والمضخات تنقل السوائل خالل خط األنابيب.

يجب أن يعرف معظم الطالب أن النفط هو وقود أحفوري. ما النفط؟
كما أن بعض الطالب قد يعلمون أن النفط، باإلضافة إلى الغاز 

الطبيعي، تكوَّن منذ ماليين األعوام من بقايا الكائنات الحية 
القديمة.

هل النفط من الموارد المتجددة أم غير 
المتجددة؟ اشرح إجابتك.

يعّد النفط من الموارد غير المتجددة ألنه تكوَّن خالل ماليين 
األعوام. وبتعبير آخر، يتم استهالكه على نحو أسرع مما يمكن 
تعويضه. سيتعلم الطالب المزيد حول الموارد المتجددة وغير 

المتجددة في هذه الوحدة.

AL

OL

BL

استقصاء

س
الدر

إدارة التجارب

Lab

ماردةفعلك؟ تجربة مصغرة:

التحيزتعريفيمكنككيف تدريب المهارات:
ومصدره؟

نظاماأللواح؟ يقومهذهتفعلماذا
البترولبنقلأالسكاعبراألنابيبخط
أسفلمن1,200kmعنتزيدلمسافة
إلىأالسكاواليةفيبيبرودوخليج

.لهاالتابعةفالديزفيالساحليةالمدينة
خطوطتركيبيؤثرقدمدىأيإلى

المواِطنعلىوتشغيلهااألنابيب
منها؟بالقربتعيشالتيالحيةوالكائنات
منوتستهلكهعليهتحصلمايؤثركيف

الوقوداألحفوريعلىالبيئة؟

الكّراسةفيإجابتكدّون
لتفاعلية ا

5.1موارد الطاقة
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نشاط استكشايف

أسئلة مهمة
غيرللطاقةالرئيسيةالمصادرما •

المتجددة؟

مامزايااستخدام موارد الطاقة  •
غير المتجددة وعيوبها؟

فيالمساعدةاألفراديستطيعكيف •
إدارةالمواردغيرالمتجددةبحكمة؟

  المفردات

Vocab

الموردغيرالمتجدد 
)nonrenewable resource(

 renewable( المتجددالمورد
)resource

 nuclear( النوويةالطاقة
)energy

)reclamation( االستصالح

كيفتستهلكمواردالطاقة؟
العربيةاإلماراتيفبسهولةاليوميةاألنشطةمعظميفاملستهلكةالطاقةتتوفر،احلايلالوقتيف
يفالطاقةتستهلكفكيف.األزرارأحدعلىبنقرةأوالتشغيلزرعلىواحدةبضغطةاملتحدة

أنشطتكاليومية؟

الخاصةاليومياتكراسةفيأعمدةثالثةمنيتكونبياناتمخططصمم  .1

المستهلكةالطاقةونوعالنشاط:كالتالياألعمدةعناوينضع.بالعلوم
والمقدارالزمني.

.ساعة24مدةخاللالطاقةفيهاتستهلكحالةكلل سجِّ  .2

اليومياتكراسةفيوسجلهالمختلفةالطاقةأشكالمناستهالككاجمع  .3

الخاصةبالعلوم.

فّكر في اآلتي

كمعددالمراتالتياستهلكتفيهاكلنوعمنأنواعالطاقة؟  .1

.فصلكفياآلخريناألفرادواستهالكاستهالككبينوقابلقارن  .2

علىفيهاتحافظأنالممكنمنكانالطاقةاستهالكمنحاالتتوجدهل  .3
الطاقة؟اشرحكيفكانبإمكانكفعلذلك.
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موارد الطاقة غير المتجددة
أنواع الوقود األحفوري

ابدأ المناقشة عن أنواع الوقود األحفوري بطرح هذه األسئلة: ما األحفور؟ األحفور 
هو البقايا )أو األثر( ألحد الكائنات الحية القديمة. ما الوقود األحفوري؟ الوقود األحفوري هو مادة 
تكونت من بقايا كائنات حية قديمة. بعد أن يقرأ الطالب هذه الصفحة، اطرح األسئلة 

التالية واستخدم مالحظة "المعرفة المرئية" التالية.

أسئلة توجيهية

الفحم والنفط )البترول( والغاز الطبيعياذكر ثالثة من أنواع الوقود األحفوري.
هي ثالثة أنواع للوقود األحفوري.

التأكد من فهم النص: ما العوامل التي تحدد نوع الوقود 
األحفوري الذي يتكون؟

نوع المادة العضوية والبيئة التي ماتت فيها الكائنات 
الحية وكمية الطاقة الحرارية والضغط وطول المدة 

التي ظلت خاللها المادة العضوية مدفونة

من أين نشأت الطاقة الكيميائية المخزنة في الفحم 
بحسب اعتقادك؟

يتكون الفحم من بقايا النباتات. تستخدم النباتات 
الطاقة الشمسية لتقوم بعملية التركيب الضوئي. ولذلك، 

ترجع الطاقة المختزنة في الفحم باألصل إلى الطاقة 
الشمسية.

AL

BL

مصادر الطاقة
ر الطالب، إذا لزم األمر، بأن  معظم الطاقة الموجودة على سطح "األرض"  ذكِّ
رهم أيًضا بأن  يمكن إرجاعها إلى مصدرين هما "الشمس" وباطن "األرض". وذكِّ

الطاقة، كما هي الحال في المادة، ال يمكن إيجادها من العدم وال إفناؤها. فيتغير 
 شكلها فحسب.

أصل الكلمة
مورد

اطلب من الطالب دراسة أصل المصطلح مورد. اطلب من عدة متطوعين 
استخدام المصطلح في جملة أصلية. اإلجابة النموذجية: الموارد هي المواد التي تستخدم 

مراًرا وتكراًرا.

أسئلة توجيهية

تشمل األمثلة على موارد الطاقة المتجددة الطاقة اذكر ثالثة موارد للطاقة المتجددة.
الشمسية والرياح والمياه والطاقة الحرارية الجوفية 

وطاقة الكتلة الحيوية.

التأكد من المفاهيم األساسية: ما الموارد الرئيسية للطاقة 
غير المتجددة؟

أنواع الوقود األحفوري واليورانيوم هي المصادر الرئيسية 
للطاقة غير المتجددة.

فكر في نتائجك التي حصلت عليها من النشاط "تجربة 
استهاللية" الموجود في هذه الصفحة. ما نوع الطاقة 

الذي يوفر معظم احتياجاتك من الطاقة؟

ستتنوع اإلجابات. ومع ذلك، يغطي حرق أنواع الوقود 
األحفوري، وهي موارد غير متجددة، معظم الطاقة 

المطلوبة في اإلمارات العربية المتحدة.

AL

BL

الطاقةمصادر
الطاقةفيهاتستخدمالتياألوقاتجميعفيفكر

مدىمنمندهشأنتهل.واحديوممدارعلى
فيالطاقةتستخدمأنتالطاقة؟علىاعتمادك

أحدهوذلك.األخرىواالحتياجاتوالنقلالكهرباء
المتوفرةوالكميةالطاقةمصادرمعرفةأهميةأسباب

منهالالستخدامالبشري.
تشتق.المختلفةالطاقةبمصادرقائمةيوفر1الجدول

المواردمنالمتحدةالعربيةاإلماراتفيالطاقةمعظم
التيالمواردهيالمتجددةغيرالموارد.المتجددةغير
بالعملياتتعويضهيمكنمماأسرعبصورةتستهلك
،والنفطالفحممثل،األحفوريالوقود.الطبيعية

يعّدانالنوويةالتفاعالتفيالمستخدمواليورانيوم
موردانمنمواردالطاقةغيرالمتجددة.

تعويضهايمكنالتيالمواردهيالمتجددةالموارد

الطاقة.نسبًياقصيروقتفيالطبيعيةبالعمليات
الشمسهيإحدىمواردالطاقةالمتجددة.

فيالمتجددةالطاقةمواردعنالمزيدتقرأوسوف
.2الدرس

مناالنتهاءوبعد.تتعلمهأنتريدمااكتب،الثانيالعمودوفي.األولالعمودفيبالفعلتعرفهمااكتب،الدرسهذاقراءةقبل
الدرس،اكتبماتعلمتهفيالعمودالثالث.

اكتشف

ماذاتعلمتماذاأريدأنأتعلمماذاأعرف

كلمة"مورد" "resource" مأخوذةعنالالتينية 
"resurgere" بمعنى "البزوغمرةأخرى"

أصلالكلمة

ماالمواردالرئيسيةللطاقةغيرالمتجددة؟  .1

مصادرالطاقة 1الجدول

مواردالطاقةغيرالمتجددة مواردالطاقةالمتجددة

الوقوداألحفوري
اليورانيوم

شمس
الرياح
مائية

حراريةجوفية
الكتلةالحيوية

الجدول1 مصادرالطاقةيمكنأنتكونغيرمتجددةأومتجددة.

التأكد من المفاهيم األساسية

الوحدة 5 168
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المتجددةغيرالطاقةموارد
مدفأةتشغلأنأوالقراءةلتستطيعالمصابيحأحدتشغلأنالمحتملمن

اإلماراتفي.المدرسةإلىللذهابالحافلةتركبأنأوبالدفءلتشعر
وتدفئةالمصابيحتشغيلفيالمستخدمةالطاقةتأتي،المتحدةالعربية

مثل،متجددةغيرطاقةمواردمناألرجحعلىالمركباتوتشغيلالمنازل
الوقوداألحفوري.

األحفوريالوقودأنواع
أنواعمنهي،الطبيعيوالغاز،أيًضاالبتروليسمىالذيوالنفط،الفحم
ولقد.السنينماليينعبرتكونتألنهامتجددةغيروهي.األحفوريالوقود
الحيةالكائناتبقايامنحالًياالمستخدمةاألحفوريالوقودأنواعتكونت

غطتهاالحيةالكائناتهذهمنالمتحللةفالبقايا.التاريخقبلماعصرمن
المرتفعةالحرارةدرجاتبفعلكيميائًياوتغيرتالرواسبمنطبقات

والضغط.كماأننوعالوقوداألحفوريالمكوناعتمدعلىثالثةعواملوهي:
العضويةالمادةنوع •

درجةالحرارةوالضغط •

العضويةالمادةفيهاُدفنتالتيالزمنيةالفترةطول •

يتكونبدأعندماعاممليون300منذجًدامختلًفااألرضكوكبكان الفحم
في،واألشجارالسراخسمثل،النباتاتنمتفقد.حالًياالمستخدمالفحم
حدثت،1الشكلفيموضحهووكما.التاريخقبلماعصرمنمستنقعات

.النباتاتهذهماتتعندماالفحمتكونمناألولىالخطوة

القصوىالحرارةودرجاتالبكتيرياعواملأثرتالزمنمرورومع
تسمىالبنيباللونتتميزمادةتكونتوأخيًرا.النباتاتبقاياعلىوالضغط
رطوبةنسبةعلىتحتويإنهاكما.وقوًداالُخثمادةاستخداميمكن.الُخث

الشكلفيموضحهووكما.احتراقهاعندالدخانمنالكثيرمنهاوينبعث
صلبةالفحممنأنواعإلىاألمرنهايةفيالُخثمادةتتحولأنيمكن،1

أعلىعلى،األنتراسيتفحموهو،صالبةالفحمأنواعأكثرويحتوي.للغاية
فيعاليةبكفاءةويتميزحجمهمنوحدةكلفيالكربونعنصرمننسبة

االشتعال.

C180-01-MSS12-B

قبلماحقبةفيالمستنقعاتنباتاتماتتعندما
غطت،الزمنوبمرور.بقاياهاتراكمت،التاريخ

الداخليةالبحارلت الرواسببقاياالنباتات.وتشكّ
حيثكانتالمستنقعاتفيالسابق.

مادةالرواسبمناإلضافيةالطبقاتغطتعندما
أنواعإلىالوقتمرورمعتحولت،وضغطتهاالُخث

فحمصلبةبالتتابع.

بشكلالكربونمخلفةالعضويةالبقاياالبكتيرياحللت
درجاتمنالفائقةالمستوياتوضغطت.رئيسي

 .والرطوبةالغازوأطلقتالموادوالضغطالحرارة
وتكونتمادةتتميزباللونالبنيتسمىالُخث.

بحر داخليمستنقع من حقبة ما قبل التاريخ

رواسب

رواسب

الزمن الحاضر

الخثّنباتات ميتة

فحم

املستخدمالفحممعظمتكون1 بدأالشكل
منعاممليون300منأكثرمنذحالًيا
منموجودةكانتاليتالنباتاتبقايا

عصرماقبلالتاريخ.

الوقودنوعتحددالتيالعواملما  .2
األحفوريالذييتكون؟

التأكد من فهم النص

169 الدرس5.1مواردالطاقة  
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التقويموضحاستكشفالمشاركة اشرححححح

BL أعلى من المستوى AL قريب من المستوى  OL ضمن المستوى 

التعليم المتمايز
لتعزيز العمليات والخطوات المطلوبة في تكون أنواع الوقود األحفوري 

غير المتجددة، اطلب من مجموعات صغيرة من الطالب إكمال األنشطة 
الموضحة أدناه.

AL النفط والغاز الطبيعي اطلب من مجموعات الطالب كتابة تمثيليات 

قصيرة وأداءها عن شرح طريقة تكون النفط والغاز الطبيعي وتجمعها في 
أحد المكامن كما هو موضح في الشكل 2.

BL تكّون الوقود األحفوري اطلب من مجموعات الطالب استخدام األقالم 

الملونة إلنشاء منظمين منفصلين من منظمات البيانات أو رسومات تعرض 
الفرق بين تكّون الفحم وتكّون النفط والغاز الطبيعي. اعرض هذا على باقي 

 الصف الستخدامه في مراجعة المعلومات الموجودة في هاتين الصفحتين.

نشاط
تصميم نماذج دع الطالب يعملوا في ثنائيات مستخدمين دورًقا نظيًفا فارًغا 

ورماًل ودائرة من الورق المقوى تستقر بسهولة داخل الدورق وزيت طهو 
لتصميم نموذج بسيط عن مكمن النفط. أعط الطالب المواد، ولكن ال توجه 

لهم التعليمات، واطلب منهم الرجوع إلى الشكل 2 لمساعدتهم في تصميم 
نماذجهم. يجب أن يستخدم الطالب قلًما زيتًيا لتمييز مكونات النموذج 

الخاص بهم على السطح الخارجي للدورق. يمّثل الرمل صخر المصدر ويمّثل 
زيت الطهو الوقود األحفوري بينما يمّثل الهواء الغاز الطبيعي وتمّثل دائرة 

الورق المقوى طبقة الصخور غير المنفذة.
معلومة طريفة

االعتماد على الفحم وفًقا لمؤسسة الفحم في الواليات المتحدة، يستهلك كل 
فرد في الواليات المتحدة ما يقرب من 3.8 طن من الفحم في كل عام أي 
ما يكفي لملء ثالث شاحنات صغيرة! وتشمل هذه الكمية الفحم الذي يتّم 

حرقه لتوفير الحرارة والكهرباء إلى جانب الفحم الذي يتّم حرقه في التصنيع 
والعمليات الصناعية األخرى.

جمموعة أدوات املعلم

المعرفة المرئية: تكون الفحم
اطلب من الطالب استخدام الشكل 1 لإلجابة عن هذه األسئلة.

اطرح هذا السؤال: ما الخطوة األولى 
في تكون الفحم؟ تموت النباتات وتغطيها 

الرواسب.

اطرح هذا السؤال: كيف تتكون مادة الُخث؟ تتكون 
مادة الُخث عندما تحّلل البكتيريا البقايا العضوية 

وتطرد الحرارة وكذلك الضغط معظم الغازات 
والرطوبة المتبقية. وينضغط الكربون المتبقي لتتكون 

مادة تتميز باللون البني تسمى الُخث.

C180-01-MSS12-B

عندما ماتت نباتات المستنقعات في حقبة ما قبل 
التاريخ، تراكمت بقاياها. وبمرور الزمن، غطت 

لت البحار الداخلية  الرواسب بقايا النباتات. وتشكّ
حيث كانت المستنقعات في السابق.

عندما غطت الطبقات اإلضافية من الرواسب مادة 
ث وضغطتها، تحولت مع مرور الوقت إلى أنواع  الخُ

فحم صلبة بالتتابع.

حللت البكتيريا البقايا العضوية مخلفة الكربون بشكل 
رئيسي. وضغطت المستويات الفائقة من درجات 

الحرارة والضغط المواد وأطلقت الغاز والرطوبة.  
ث. وتكونت مادة تتميز باللون البني تسمى الخُ

بحر داخليمستنقع من حقبة ما قبل التاريخ

رواسب

رواسب

الزمن الحاضر

الخثّنباتات ميتة

فحم

اطرح هذا السؤال: استدّل كيف يتكّون فحم األنتراسيت الصلب، الذي هو أكثر أشكال الفحم صالبة وغنًى 
بالطاقة. مادة الُخث التي تخضع على التوالي لعوامل ضغط ودرجات حرارة أكبر هي التي تكون فحم 

األنتراسيت الصلب.
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المعرفة المرئية: الشكل 2
اطلب من الطالب الرجوع إلى الشكل 2 لإلجابة عن هذا السؤال.

اطرح هذا السؤال: ما الذي يمنع النفط والغاز 
الطبيعي من االرتفاع إلى سطح األرض؟ إجابة 

الفقرة التأكد من فهم الصورة: تقوم طبقة الصخر 
غير المنفذ الموجودة فوق الصخر الخازن بمنع 

النفط والغاز من التحرك إلى السطح.

اطرح هذا السؤال: أي أنواع الوقود 
األحفوري يصل إليها البئر أواًل؟ إجابة 

 الفقرة التأكد من فهم الصورة: 
الغاز الطبيعي  

اطرح هذا السؤال: ما الخاصية الموجودة في الصخر الخازن التي تسمح للنفط والغاز 
بالمرور من خاللها ألعلى؟ توجد في الصخر الخازن مسام يستطيع النفط والغاز المرور 

من خاللها.

ماء بين الفراغات
الموجودة في الصخور 

ماء بين الفراغات
الموجودة في الصخور 

صخور غير منفذةصخور غير منفذة

غاز طبيعيغاز طبيعي

نفط

صخور غير منفذةصخور غير منفذة

أنواع الوقود األحفوري، تكملة
اشرح أن الغاز الطبيعي ليس البنزين الذي يستخدمه الناس لتشغيل السيارات 

والشاحنات والمركبات األخرى التي تعمل بالمحركات. الغاز الطبيعي هو أحد أنواع 
الوقود التي تكّونت بصورة أساسية من الميثان. البنزين المستخدم في المركبات 
التي تعمل بالمحركات هو أحد مشتقات البترول )النفط(. النفط هو سائل لزج 
يتميز غالًبا باللون األسود. اطلب من الطالب قراءة الصفحة كاملة، ثم اطرح 

عليهم أسئلة الدعم التدريجية التالية.

أسئلة توجيهية

من أي نوع من الكائنات الحية يتكون النفط والغاز 
الطبيعي؟

يتكون النفط والغاز الطبيعي من كائنات حية بحرية 
صغيرة جًدا تسمى العوالق البحرية.

التأكد من فهم النص: ما وجه االختالف بين تكون الفحم 
وتكون النفط؟

يتكون الفحم من بقايا النباتات الموجودة في 
المستنقعات. ويتكون النفط عندما تموت العوالق 
البحرية وتدفن في قاع البحر وتتغير بفعل الطاقة 

الحرارية والضغط على مدار ماليين األعوام.

الصخر الخازن آلبار النفط والغاز الطبيعي هو الصخر 
الذي يختزن فيه النفط والغاز. انظر إلى الشكل 2. 

هل يمكنك تحديد طبقة الصخور الخازنة من طبقات 
الصخور في هذا البئر؟

الصخر الخازن هو الصخر المشار إليه بكلمة "ماء" 
بين الفراغات الموجودة في الصخور.

AL

BL

ماء بين الفراغات
الموجودة في الصخور 

ماء بين الفراغات
الموجودة في الصخور 

صخور غير منفذةصخور غير منفذة

غاز طبيعيغاز طبيعي

نفط

صخور غير منفذةصخور غير منفذة

مثل،حالًياالمستخدمانالطبيعيوالغازالنفطتكّون النفطوالغازالطبيعي
والغازالنفطخاللهامنتكّونالتيالعملية.األعوامماليينمنذ،الفحم

النفطتكّونأنغير.الفحمخاللهامنتكونالتيالعمليةتشبهالطبيعي
أنالعلماءويعتقد.الحيةالكائناتمنمختلفةأنواًعايتطلبالطبيعيوالغاز
تسمىجًداصغيرةبحريةحيةكائناتبقايامنتكوناالطبيعيوالغازالنفط
.المحيطقاعفيوسقطتالبحريةالعوالقهذهماتتحيث.البحريةالعوالق
ثمالعضويةالمادةالبكتيرياحّللتثّم.الرواسبمنطبقاتبقاياهاوغّطت
العمليةهذهأثناء.المرتفعةالحرارةودرجاتالضغطبفعلالرواسبتأثرت
كانتلوالطبيعيالغازتشّكلقديكونكما.أواًلالكثيفالسائلالنفطتكّون

درجةالحرارةوالضغطعاليينبمافيهالكفاية.

الذيالمكانفيحالًياالمستخدمينالطبيعيوالغازالنفطمعظمتكّون
الصخورطبقاتثنيفي"األرض"داخلالموجودةالقوىفيهتسببت

وطبقاتالرواسبمناألمتارمئاتتغطيالغالبوفي.وإمالتهاالسميكة
الطبيعيوالغازالنفطكانذلكومع.الطبيعيوالغازالنفطالصخور
النفطبدأ،وبالتالي.بهماالمحيطةوالصخورالرواسبمنكثافةأقل
الثقوبأوالمساممنبالمرورالسطحإلىيصعدانالطبيعيوالغاز

والغازالنفطيصل،2 الشكلفيموضحهووكما.الصخورفيالصغيرة
الصخورطبقاتأوالعازلةالصخورطبقاتإلىاألمرنهايةفيالطبيعي

هذهتحتالطبيعيوالغازالنفطترسيباتتتكّونثم.المنفذةغير
النفطفوقالكثافةقليلالطبيعيالغازويستقر.المنفذةغيرالصخور

األكثركثافة.

الفحمتكّونبيناالختالفوجهما  .4
وتكّونالنفط؟

التأكد من فهم النص

والغازالنفطاحتياطياتتوجد2الشكل
الصخورمنطبقاتحتتغالًباالطبيعي

غرياملنفذة.

والغازالنفطيمنعالذيما  .3
إلىاالرتفاعمنالطبيعي

سطحاألرض؟

التأكد من فهم الشكل

الوحدة 5 170

M
cG

raw
-H

ill Ed
uca

tio
n سة

س
حلمؤ

صا
ظةل

حمفو
©
ف
طبعوالتألي

حقوقال

UAE_Science_Grade 6_Vol_1_SE_718222_C5.indb   170 17/08/2016   10:30:00 �

األحفوريالوقودأنواعمزايا
احتراقيحولكيميائية؟طاقةتختزناألحفوريالوقودأنواعأنتعلمهل

تحويلفيالمستخدمةالخطوات.الطاقةهذهاألحفوريالوقودأنواع
كهربائيةطاقةإلىاألحفوريالوقودأنواعفيالموجودةالكيميائيةالطاقة
استخداممزاياإحدىهيالعمليةوهذه.تماًماومباشرةسهلةخطواتهي
نسبًيارخيصةاألحفوريالوقودأنواعأنكما.المتجددةغيرالمواردهذه
طريقعنالنفطنقلويتمبالقطارالفحمنقليتمفعالًبا.نقلهاويسهل

.البترولناقالتتسمىكبيرةسفنأواألنابيبخطوط

عيوبأنواعالوقوداألحفوري
منيخلوالاستخدامهاأنإال،الطاقةتوفراألحفوريالوقودأنواعأنرغم

العيوب.

يعلمفال.متجددةغيرأنهااألحفوريالوقودأنواععيوبمن محدودية اإلمداد
االستهالكمعدالتإلىاستناًدا،العلماءيقدر.إمداداتهاستنفدمتىيقيًناأحد
.آخرعاٍم50منألكثرتستمرلنالمعروفةالنفطاحتياطياتأن،الحالية

غيراألحفوريالوقودأنواعأنإلىباإلضافة حدوثخللفيمواطنالمعيشة
يستخرجحيث.بالبيئاتاإلخاللفيعليهاالحصولعمليةتتسبب،متجددة
الموضحالمنجممثل،مكشوفةمناجممنأواألرضتحتمناجممنالفحم
باطنفيالمحفورةاآلبارمنالطبيعيوالغازالنفطويستخرج.3الشكلفي

منحيث.البيئيةبالمواطناإلخاللفيخاصةبصفةالمناجمتتسبب.األرض
غيراألشجارمنمناطقإلىتقسيمهاأوالغاباتتجزئةإلىتؤديأنالمحتمل
منوغيرهاالطيورعلىسلًباالتجزئةهذهتؤثرأنويمكن.ببعضهامرتبطة

.الغاباتفيتعيشالتيالحيةالكائناتإزالةالسطحيالتعدينيتطلب3الشكل
إىلللوصولوالرتبةالصخورطبقات

ترسيباتالفحم.

الستمرارالمتوقعةالمدةما  .5
احتياطياتالنفطالمعروفة؟

التأكد من فهم النص
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التقويموضحاستكشفالمشاركة اشرححححح

BL أعلى من المستوى AL قريب من المستوى  OL ضمن المستوى 

التعليم المتمايز
اطلب من الطالب تلخيص المعلومات عن مزايا أنواع الوقود األحفوري 

وعيوبها. ميز هذا النشاط على النحو التالي:

AL كتابة األفكار الرئيسية اطلب من الطالب إنشاء ملخص إليجاز 

المعلومات. وإذا لزم األمر، أعط الطالب مخطًطا عن الملخص، بحيث 
يحتوي على خط للعنوان )استخدام أنواع الوقود األحفوري( واثنين من الفئات 

 الرئيسية )I. المزايا وII. العيوب( واثنين من الفئات الفرعية 
)A. الفحم وB. النفط والغاز الطبيعي( وعلى األقل اثنين من النقاط المرقمة 

تحت كل عنوان للفئات الفرعية.

BL التلخيص اطلب من الطالب كتابة فقرتين أصليتين، طول كل منها 

خمس جمل على األقل، لشرح مزايا استخدام أنواع الوقود األحفوري 
وعيوبه.

معلومة طريفة 
الرماد المتطاير يعلم معظم الناس أنه يتم حرق الفحم لتوفير طاقة حرارية 
لتدفئة المنازل وغيرها من المباني. لكن قلياًل منهم يعرف الرماد المتطاير 

وهو الفحم غير القابل لالحتراق الناتج عن احتراق الوقود في أفران المراجل 
البخارية. وتوجد استخدامات عديدة للرماد المتطاير. فهو يضاف إلى اإلسمنت 
لتحسين قوة الطرق الخرسانية ومدارج الطيران ومتانتها. يتم رشه على الطرق 

الثلجية والجليدية لتحسين عملية االحتكاك. ويتم استخدامه مادًة للحشو 
في الطالء والمواد البالستيكية ومعادن معينة. يستخدم أيًضا في مشروعات 
استصالح األراضي التي كان يتم فيها التنقيب عن الفحم. كما أن إضافة هذا 
الغبار الناعم إلى التربة يحسن من قوامها مما يتيح لها االحتفاظ بالمزيد من 

المياه وبذلك يساعد أكثر في نمو للنباتات. وبجانب ذلك يسهم الرماد المتطاير 
في توفير النيوترونات للعديد من أنواع النباتات ويمكنه أن يعادل أي تربة 

حمضية.

نشاط التكنولوجيا
تسرب نفط إكسون فالديز اطلب من الطالب المهتمين البحث في موضوع 

التسرب النفطي الذي حدث في شهر مارس عام 1989 في مضيق األمير ويليام 
بوالية أالسكا أو التسرب النفطي الذي حدث عام 2002 قبالة كيب فينيستيري 

بإسبانيا أو التسرب النفطي الذي حدث عام 2006 من ناقلة البترول برايت 
آرتميس قبالة سواحل الهند واعرض نتائجهم على شكل عرض تقديمي أو تقرير 

إخباري موجز. النقاط المطلوبة في البحث هي سبب التسرب ومداه وجهود 
التنظيف وتأثيرات التسرب االقتصادية والبيئية قصيرة األمد وطويلة األمد على 

األنظمة البيئية للمنطقة.

نشاط
م بعض النماذج للتسرب النفطي من خالل مزج ملعقة  الفوضى الزيتية صمِّ
كبيرة واحدة من زيت الطهو في دورق مع mL 250 من ماء الصنبور البارد. 
أعط مجموعة صغيرة من الطالب دورًقا واحًدا وأحد أنواع مواد التنظيف، 

مثل سائل غسل األطباق أو ملعقة أو كرات قطنية أو قطعة من اإلسفنج أو 
مصفاة قهوة أو قطارة. أمهل الطالب من 3–2 دقائق لنزع الزيت من المياه بقدر 

اإلمكان. استغل الوقت المتبقي في تقويم تأثير كل مادة في تنظيف البقعة.

مزايا أنواع الوقود األحفوري
اشرح أن الطاقة الكيميائية المختزنة في الفحم ناتجة عن "الشمس" وتتحول مرة 

أخرى إلى طاقة حرارية عند احتراق الفحم. تقوم هذه الطاقة بتسخين المياه 
ليتكّون البخار الذي يستخدم في تشغيل التوربينات. لتقوم التوربينات المتحركة 

بنقل الطاقة إلى مولدات كبيرة تولد طاقة كهربائية.

أسئلة توجيهية

اذكر بعض مميزات استخدام أنواع الوقود األحفوري 
لتوليد الكهرباء.

تتميز هذه العملية بالسهولة والوضوح، كما أن أنواع 
الوقود )الفحم والنفط( يسهل نقلها ورخيصة نسبًيا.

ما الذي ينبغي فعله ألنواع الوقود األحفوري إلطالق 
الطاقة الكيميائية الموجودة بها؟

يجب حرق أنواع الوقود األحفوري.

من أين نشأت الطاقة المخزنة في الفحم بحسب 
اعتقادك؟

نشأت الطاقة المختزنة في الفحم من "الشمس".

عيوب أنواع الوقود األحفوري
ر الطالب بأن جميع أنواع التكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا المتعلقة بتوليد  ذكِّ

الطاقة، لها عيوب. فعلى الرغم من أن أنواع الوقود األحفوري يسهل الحصول 
عليها ونقلها واستخدامها، إال أن لها عيوًبا مثل التسبب في تدمير المواطن 

الطبيعية والتلوث واإلسهام في ظاهرة االحتباس الحراري ومحدودية توافرها.

أسئلة توجيهية

مشتقات الوقود األحفوري هي موارد غير متجددة.ما نوع الموارد الذي تمّثله مشتقات الوقود األحفوري؟

التأكد من فهم النص: ما المدة المتوقعة الستمرار 
احتياطيات النفط المعروفة؟

يتوقع بعض العلماء أن احتياطيات النفط ستنفد في 
غضون 50 عاًما.

اذكر ميزة واحدة من مزايا استخدام أنواع الوقود 
األحفوري وعيًبا من عيوب استخدامها.

المزايا: تسهل معالجتها لتوليد الكهرباء وهي رخيصة 
نسبًيا ويسهل نقلها. العيوب: هي مصادر غير متجددة 

ويتسبب التنقيب عنها في حدوث خلل باألرض 
والمواطن التي تعيش فيها الحيوانات البرية وُتلحق 

تسرباتها الضرر بالكائنات الحية والبيئة.
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توضيح اإلجابة: ستتنوع إجابات الطالب.
اطلب من الطالب وصف اإلجراء المتبع في التجربة المصّغرة الموجودة في الصفحة السابقة 

والذي عرض االنشطار النووي. ثم اطلب منهم قراءة الفقرة األولى في هذه الصفحة واستخدام 
المعلومات الموجودة بها والمعلومات الموجودة في الشكل 5 لإلجابة عن األسئلة التوجيهية 

التالية.

أسئلة توجيهية

االنشطار النووي هو أحد أنواع التفاعالت النووية التي ما االنشطار النووي؟
تنقسم فيها الذرات الثقيلة إلى ذرات أخف.

التأكد من فهم النص: ما الخطوات المتبعة في االنشطار 
النووي؟

تنشطر ذرات اليورانيوم ثم يتم إطالق طاقة حرارية ثم 
تقوم الطاقة الحرارية بتسخين المياه وينتج عنها بخار 
ثم يشغل البخار التوربينات المتصلة بموّلد يوّلد الطاقة.

قم بترتيب تحوالت الطاقة التي تحدث في الشكل 
5 تسلسلًيا.

تتحول الطاقة النووية إلى طاقة حرارية. ثم الطاقة 
الحرارية إلى طاقة حركية )طاقة الحركة(. ثم تتحول 

هذه الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.

OL

BL

الطاقة النووية
قد يحتاج الطالب إلى مراجعة البنية الذرية. ارسم مخطًطا لذرة بسيطة على اللوح أو على 
ورق لوحات. استخدم الطباشير الملونة أو أقالم التحديد للتمييز بين البروتونات والنيوترونات 
واإللكترونات. اطلب من متطوعين تمييز األجزاء المتعددة للذرة، بما في ذلك نواة الذرة. ثم 

اطلب من الطالب قراءة آخر فقرة في هذه الصفحة لإلجابة عن أسئلة الدعم التدريجية 
التالية.

أسئلة توجيهية

الطاقة النووية هي الطاقة الصادرة نتيجة لالنشطار أو ما الطاقة النووية؟
االندماج النووي.

تطلق النجوم الطاقة خالل االندماج النووي. صف 
بأسلوبك الخاص ما يحدث خالل االندماج.

االندماج معناه الخلط أو المزج عن طريق الذوبان 
مًعا. ولذلك، فإن االندماج النووي هو عملية تتحد فيها 

الذرات الخفيفة لتكّون ذرات ثقيلة.

االنشطار النووي هو نقيض االندماج؟ ماذا يحدث أثناء 
االنشطار النووي في اعتقادك؟

اإلجابة النموذجية: تتفتت الذرات الكبيرة لتكّون ذرات 
صغيرة وينتج عنها طاقة خالل هذه العملية.

التأكد من المفاهيم األساسية: ستتنوع إجابات الطالب. يتعين على الطالب سرد إحدى 
الميزات وأحد العيوب التي تعلموها في هذا الدرس.

AL
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أحدبوصفهاألحفوريالوقودألنواعاألخرىالعيوبأحدالتلوثيمثلالتلوث
مناجممنالمتدفقالسائليتسببأنيمكن،المثالسبيلعلى.الطاقةموارد
ناقالتمنالمتسربالنفطُيلحقأنويمكن.والمياهالتربةتلوثفيالفحم

.4الشكلفيالموضحالطائرمثل،الحيةبالكائناتالضررالبترول

موادتطلقحيث.األحفوريالوقودأنواعاستخدامعندالتلوثيحدثكما
وجودفيالكيميائيةالموادهذهوتتفاعل.احتراقهاعندالجوفيكيميائية
الضبابهذايتسببأنويمكن.اللونبّنيضبابعنهاوينتجالشمسضوء
إلى.الصغاراألطفاللدىالسيماالتنفسيالجهازفيمشكالتحدوثفي
وتتسببالجوفيالمياهمعالكيميائيةالموادتتفاعلأنيمكن،ذلكجانب
فيالحمضيةاألمطارتتسببوقد.والثلوجاألمطارفياألحماضزيادةفي

تغييركيمياءالتربةوالمياهكمايضربالكائناتالحية.

الطاقةالنووية
ومع.رؤيتهاالمجردةالعينعلىيصعبأنهلدرجةجًداصغيرةالذرات
الصادرةالطاقةوتسمى.الطاقةمنكبيرةكمياتالذرةتصدرأنيمكن،ذلك
دمجخاللمننوويةطاقةالنجومُتصدر.النوويةبالطاقةالذريالتفاعلعن
ينتجاألرضسطحعلىالمستخدمةالنوويةالطاقةنوعأّنبيد.الذرات

مختلفة. بعملية

صف

ضعقائمةباألفكاراألساسيةالواردةفيهذاالقسمفيالسطورأدناه.

أنواععيوبأحدهو4 التلوثالشكل
يضرأنوميكن،األحفوريالوقود

النفطغطاهالطائرهذا.احليةبالكائنات
بعدإحدىحاالتالتسربالنفطي.

مزايامنواحدةميزةاذكر  .6
األحفوريالوقودأنواعاستخدام
وعيًبامنعيوباستخدامها.

التأكد من المفاهيم األساسية
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تنقسم ذرات اليورانيوم، مما 
يطلق طاقة حرارية.

تقوم الطاقة الحرارية1
 بتسخين الماء وينتج 

عنها بخار.

2
عندما يدور المولد،  ينتج الكهرباء.

4 ا يشغل البخار توربينً
د.  متصالًبمولّ

3

االنشطار النووي تعمل محطات توليد الطاقة النووية، كالموضحة في الشكل 
5، على توليد الكهرباء باستخدام االنشطار النووي. تقوم هذه العملية 

بشطر الذرات. حيث توضع ذرات اليورانيوم في قضبان الوقود. ويتم توجيه 
النيوترونات إلى القضبان لتصطدم بذرات اليورانيوم. ثم تنقسم كل ذرة إلى 

قسمين ويصاحب هذا االنقسام انطالق نيوترونين إلى ثالثة نيوترونات مع 
طاقة حرارية. وتصطدم هذه النيوترونات الناتجة بذرات أخرى مما ينتج عنه 
تفاعل تسلسلي من انشطار الذرات. وبهذا ينقسم عدد ال يحصى من الذرات 

ويصاحبه إطالق كميات كبيرة من الطاقة الحرارية. تقوم هذه الطاقة 
الحرارية بتسخين المياه وتحويلها إلى بخار. ويعمل هذا البخار على تشغيل 

د يقوم بتوليد الكهرباء. التوربين المتصل بمولّ

مزايا الطاقة النووية وعيوبها
من مزايا استخدام الطاقة النووية أنها تنتج كمية كبيرة من الطاقة من 
ا من اليورانيوم. إلى جانب أن أي محطة توليد للطاقة  كمية صغيرة نسبيً

النووية تتمتع بإدارة جيدة ال تسبب تلوث الهواء أو التربة أو المياه.

ومع ذلك، هناك عيوب الستخدام الطاقة النووية. حيث تستخدم محطات 
د، أال وهو اليورانيوم، كوقود. كما أن  ا غير متجدّ توليد الطاقة النووية موردً

التفاعل التسلسلي المستخدم في المفاعل النووي تجب مراقبته بعناية. ألنه 
إذا خرج عن نطاق السيطرة، يمكن أن يؤدي إلى إطالق مواد إشعاعية ضارة 

بالبيئة.

كما أن النفايات الناتجة عن محطات توليد الطاقة النووية إشعاعية 
ا على الكائنات الحية. وتظل الخطورة التي  بنسب عالية وتشكل خطرً

تمثلها هذه المواد سارية آلالف السنين. ولذلك يمثل تخزينها بشكل آمن 
ا لكل من البيئة والصحة العامة. ا مهمً أمرً

الشكل 5 يف إحدى حمطات توليد الطاقة 
النووية، يتم حتويل الطاقة احلرارية 

الصادرة عن انشطار ذرات اليورانيوم إىل 
طاقة كهربائية.

7.  ما الخطوات المتبعة في االنشطار 
النووي؟

التأكد من فهم النص

8.  ما وجه األهمية في التحكم في أي 
تفاعل تسلسلي؟

التأكد من فهم النص

الدرس 5.1 موارد الطاقة 173  
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اشرح التقويموضحاستكشفالمشاركة

BL أعلى من المستوى AL قريب من المستوى  OL ضمن المستوى 

التعليم المتمايز
اطلب من الطالب تلخيص المعلومات التي تمت مناقشتها في هاتين الصفحتين. 

ميز هذا النشاط على النحو التالي:

AL إيجابي أم سلبي؟ اطلب من الطالب كتابة كل ميزة من مزايا استخدام 

الطاقة النووية وكل عيب من عيوب استخدامها في بطاقة مفهرسة منفصلة 
أو على قطعة من الورق. يمكن تصميم البطاقات لكل طالب أو مجموعة من 

الطالب أو مجموعة من الصف. اطلب من الطالب وضع البطاقات أو األوراق 
مقلوبة أمامهم. اطلب من الطالب اختيار بطاقة أو ورقة وأن يقرءوها لباقي 
طالب الصف وتوضيح ما إذا كان المضمون ميزة من مزايا استخدام الطاقة 

النووية أم عيًبا من عيوب استخدامها.

BL مقارنة المخّططات البيانية باستخدام الكلمات اطلب من الطالب مقارنة 

البيانات الموجودة في الشكل 6 مع البيانات التي تقدمها شركة المرافق العامة 
المحلية لديك بشأن الموارد المستخدمة لتوفير الطاقة في مدينتك أو بلدتك. 
اطلب من الطالب كتابة فقرة تقارن بين االستخدامات وتدوين أي أوجه من 

التشابه واالختالف وتلخيص فقراتهم لباقي الطالب في الصف.

معلومة طريفة
الطاقة المستنزفة تمثل الطاقة المستنزفة حوالي %4 من استهالك الطاقة في 

جميع أنحاء الواليات المتحدة. وهذا االستهالك يكلف المستهلكين األمريكيين 
حوالي 4 مليارات دوالر سنوًيا وهو ما يعادل 100 مليون طن من النفط تقريًبا.

معلومة طريفة
اليورانيوم - 235 يحتوي الكيلو جرام الواحد من اليورانيوم - 235 على مليونين 

أو ثالثة ماليين ضعف من الطاقة المساوية للكمية ذاتها من النفط أو الفحم.

مزايا الطاقة النووية وعيوبها
اطلب من الطالب قراءة الفقرات الثالث األخيرة في هذه الصفحة. ثم اطرح 
األسئلة التوجيهية التالية. اطلب من الطالب إعداد "المطويات" المقترحة في 

هذه الصفحة لتلخيص المعلومات الواردة في هذا الدرس.

أسئلة توجيهية

تنتج كمية صغيرة من العناصر كمية كبيرة من الطاقة. اذكر اثنتين من مزايا استخدام الطاقة النووية.
كما أن محطة توليد الطاقة النووية التي تعمل بصورة 
صحيحة ال تتسبب في تلوث الهواء أو التربة أو المياه.

التأكد من فهم النص: ما وجه األهمية في التحكم في أي 
تفاعل تسلسلي؟

إذا خرج التفاعل التسلسلي في إحدى محطات توليد 
الطاقة النووية عن السيطرة، فمن الممكن أن تنطلق 

مواد إشعاعية ضارة بكميات كبيرة.

توجد عيوب كثيرة في استخدام االنشطار النووي لتوليد 
الكهرباء. إذن لماذا بعد كل ما سبق نستخدم هذا المصدر 

من الطاقة في اعتقادك؟

يتم إنتاج قدر كبير من الطاقة بقليل من الوقود. األغلبية 
العظمى من محطات توليد الطاقة النووية ال تتسبب 

في تلوث الهواء أو التربة أو المياه. كما أن أنواع الوقود 
األحفوري يتم استهالكها بمعدل ينذر بالخطر وسوف 

تنفد قريًبا. ولذلك، فإن االنشطار النووي هو أحد 
الحلول البديلة لسد احتياجاتنا المتزايدة من الطاقة.

AL

BL

مجموعة أدوات المعلم
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إدارة موارد الطاقة غير المتجددة
يظهر الرسم البياني في الشكل رقم 6  أن معظم الطاقة المستخدمة في الواليات المتحدة تأتي من 

الموارد غير المتجددة. بعد قيام الطالب بقراءة الصفحة، اطرح األسئلة اإلرشادية وقم بمراجعة المفردات 
األكاديمية الواردة أدناه.

أسئلة توجيهية

ما حجم الطاقة تقريًبا التي يستخدمها األشخاص في 
الواليات المتحدة بالمقارنة مع األشخاص في البلدان 

األخرى؟

ستخدم األشخاص في الواليات المتحدة 22 بالمئة من 
إنتاج الطاقة الكلي على مستوى العالم.

التأكد من المفاهيم األساسية: كيف يمكنك المساهمة في 
إدارة الموارد غير المتجددة بحكمة؟

إلجابة النموذجية: بإمكاني توفير الطاقة بالسير أو ركوب 
الدراجة للوصول إلى األماكن القريبة. بإمكاني إطفاء 
األنوار عند عدم الحاجة إليها. بإمكاني أيًضا فصل 

الكهرباء عن بعض األجهزة في حالة عدم استخدامها.

لماذا في رأيك يُسمى فقد الطاقة من األجهزة التي تكون 
في الوضع الخامل أو وضع االستعداد "الطاقة الماصة"؟

في الكتب واألفالم، ُيعتبر مصاصو الدماء مخلوقات 
تشرب دماء األشخاص حتى تبقى على قيد الحياة. 

والطاقة الماصة هي طاقة ُتستنزف غالًبا دون دراية 
بواسطة المقابس الكهربائية في حالة عدم تشغيل 

األجهزة أو عدم استخدامها.

AL

BL

اطرح هذا السؤال: ما أكثر مصادر الطاقة 
استخداًما في الواليات المتحدة؟ التأكد من 

فهم الصورة: النفط

اطرح هذا السؤال: ما النسبة المئوية للطاقة 
المستهلكة في عام 2007 التي تم توفيرها 

بواسطة الموارد المتجددة؟ 7%

C350-13A-MSS12

غاز طبيعي
23%

 طاقة الكتلة
الحيوية

3.5%

طاقة كهرومائية
2.5%

 طاقة شمسية وطاقة رياح
وطاقة حرارية جوفية

1%

نفط
40%

فحم
22%

طاقة نووية
8%

مصادر الطاقة المستخدمة في الواليات المتحدة في 2007

المعرفة المرئية: الشكل 6
اطلب من أحد المتطوعين جمع القيم الموجودة في المخّطط البياني 

بالدائرة. ثم وضح أن كل جزء من المخّطط البياني هو نسبة مئوية من الكل 
أو %100. ثم اطلب من الطالب استخدام المخّطط البياني لإلجابة عن 

التالية. األسئلة 

المتجددةغيرالطاقةمواردإدارة
األحفوريالوقودأنواعتوفر،6الشكلفيموضحهوكما
فيالموجودةالطاقةمن93%حواليالنوويةوالطاقة
سوفالمصادرهذهوألن.األمريكيةالمتحدةالواليات

إدارتهاكيفيةاستيعابعلينايجب،األمرنهايةفيتنفد
الطاقةألنخاصةبصفةمهماألمروهذا.وتوفيرها

فيغيرهاعنتزيدالمتحدةالوالياتفيالمستخدمة
الوالياتسكانأنمنالرغمفعلى.األخرىالدول
فإن،العالمسكانمن4.5%نحويمثلونالمتحدة

الطاقةإجماليمن22%عنيزيدللطاقةاستهالكها
.عالمًياالمستخدمة

المواردإلدارةحلول
االستصالح.فيهاالمنّقباألراضياستصالحيجب
المنقبةاألراضيتغطيةإعادةفيهاتجبعملية
تساعدأنيجبكما.بالنباتاتوزراعتهابالتراب

يحدثانوالحفراالستخراجأنمنالتأكدفيالقوانين
الوالياتففي.البيئيةالناحيةمنآمنةبطريقة

الملوثاتكميةمنالنقيالهواءقانونيحد،المتحدة
يتضمن،ذلكإلىإضافة.الهواءفيإطالقهايمكنالتي
التياللوائحالطاقةسياسةوقانونالذريةالطاقةقانون

.النوويةاالنبعاثاتمنالناستحمي

فعلهيمكنكما
الطاقةالمستنزفة؟الطاقةعنمسبًقاسمعتهل
المنزليةاألجهزةتستهلكهاالتيالطاقةهيالمستنزفة
الميكروويفأفرانمثل،األخرىاإللكترونيةواألجهزة
التي،الحاسوبوأجهزةالتلفازوأجهزةوالغساالت
اليوممدارعلىالكهربائيبالمقبستوصيلهايتم

عندماحتىالطاقةاستهالكفيتستمرفهي.بأكمله
المنزليةاألجهزةهذهتستهلك.تشغيلهاإيقافيتم
تستطيع.عامكلالمستهلكةالطاقةمن5%حوالي
DVDأقراصمشغالتفصلخاللمنالطاقةتوفير
عدمأوقاتفياألخرىالمنزليةواألجهزةوالطابعات

.استخدامها

الدراجةركوبأواألقدامعلىالسيريمكنككما
يمكنك،ذلكجانبإلى.الطاقةتوفيرفيللمساعدة
عليهاستّطلعالتيالمتجددةالطاقةموارداستخدام

فيالوحدةالتالية.

مناملتحدةالوالياتيفاملستهلكةالطاقةمنتقريًبا93%6 تأيتالشكل
مواردغريمتجددة.

C350-13A-MSS12

غاز طبيعي
23%

 طاقة الكتلة
الحيوية

3.5%

طاقة كهرومائية
2.5%

 طاقة شمسية وطاقة رياح
وطاقة حرارية جوفية

1%

نفط
40%

فحم
22%

طاقة نووية
8%

مصادر الطاقة المستخدمة في الواليات المتحدة في 2007

ماأكثرمصادرالطاقةاستخداًمافيالوالياتالمتحدة؟  .9

التأكد من فهم الشكل

فصلقبل.صفحاتثالثمنيتكونكتاببعملقم
قارن.موضحهوكماوميزهاِفنمخططارسم،الصفحات
وقابلبيناستخدامأنواعالوقوداألحفوريوالطاقةالنووية.

املطويات

C180-11A-MSS12

وقود
احفوري 

طاقة
نووية 

كالهما

المتجددةغيرالمواردإدارةفيالمساعدةتستطيعكيف  .10
بحكمة؟



التأكد من المفاهيم األساسية

معتتعاملالتياألنظمةإحدىهي)الالئحة )اسم
.السالمةإجراءاتمثل،اإلجراءات

مفردات أكاديمية

5الوحدة 174
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المفاهيم! تلخيص 

5.1مراجعة

ماالمصادرالرئيسيةللطاقةغيرالمتجددة؟  .1

مامزايااستخداممواردالطاقةغيرالمتجددةوعيوبها؟  .2

كيفيستطيعاألفرادالمساعدةفيإدارةالمواردغيرالمتجددةبحكمة؟  .3



مواردإدارةبمكاناألهميةمن
.بحكمةالمتجددةغيرالطاقة
المناجماستصالحهذاويتضمن
وتوفيرالهواءتلوثمنوالحد

الطاقة.

انقساممنالنوويةالطاقةتنشأ
مراقبةيجب.انشطارهاأوالذرة
النوويةالطاقةتوليدمحطات

النفاياتوتخزينالسالمةلتحقيق
النوويةبصورةصحيحة.

األحفوريالوقودأنواعتشمل
.الطبيعيوالغازوالنفطالفحم
األحفوريالوقودأنواعتستغرق
يستهلك.لتتكوناألعوامماليين
األحفوريالوقودأنواعاإلنسان

بمعدلأسرعبكثير.

C350-11A-MSS12-C

Uranium atoms are

split, releasing thermal

energy.

1 Thermal energy

heats water,

producing steam.

2
As the generator spins,

it produces electricity.

4The steam turns a

turbine that is 

connected to a

generator.

3

C180-01-MSS12-B

رواسب

فحم

 تصّور املفاهيم!
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التقويموضححححححححححححححح اشرح استكشفالمشاركة

مالحظات خاصة بالمعلم

BL أعلى من المستوى AL قريب من المستوى  OL ضمن المستوى 

املفردات األكادميية
الالئحة

اطلب من الطالب قراءة الفقرة الخاصة بالمفردات األكاديمية. قم باإلشارة إلى 
كلمة "الئحة" في الفقرة الثانية بالصفحة. اطلب من متطوع قراءة الجملة التي 

تحتوي على هذه الكلمة بصوت مرتفع. اطلب من متطوع آخر قراءة الجملة 
األخيرة في الفقرة. واآلن، اطلب من الطالب استنتاج ماهية عمل اللجنة 

التنظيمية للطاقة النووية في الواليات المتحدة. هذه الوكالة تضمن أن الطاقة 
النووية يتم إنتاجها بأمان.

ملخص بالصور
 يسهل تذّكر المفاهيم والمصطلحات عندما تكون مقترنة بصورة. 

اطرح هذا السؤال: ما المفهوم األساسي الذي ترتبط به كل صورة؟

تلخيص المفاهيم!

يمكن العثور على المعلومات الالزمة الستكمال منّظم البيانات هذه في األجزاء 
التالية:

مصادر الطاقة  •
موارد الطاقة غير المتجددة  •

إدارة موارد الطاقة غير المتجددة  •

175 الدرس 1 .5  موارد الطاقة   175 الدرس 1 .5  موارد الطاقة   
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التقويموضحاستكشفالمشاركة التقويموضحاشرح

استخدام المفردات
DOK 1 1. الطاقة النووية

يمكن تجديد الموارد المتجددة بعمليات طبيعية في زمن قصير نسبًيا. الموارد   .2
غير المتجددة هي الموارد المستخدمة بسرعة تفوق إمكانية تعويضها بعمليات 

DOK 2 .طبيعية

اإلجابة النموذجية: ساهمت عملية االستصالح في تحويل أحد المناجم القديمة   .3
DOK 1 .السطحية إلى مساحة مغطاة باألعشاب واألشجار

استيعاب المفاهيم األساسية
DOK 1 النفط .B  .4

المزايا: ال تتسبب في حدوث التلوث عادة وينتج عنها كمية كبيرة من الطاقة   .5
من كمية وقود صغيرة نسبًيا. العيوب: تستخدم أحد الموارد غير المتجددة 

DOK 2 .ويحتمل فيها حدوث االنصهار النووي وينتج عنها نفايات سامة

سوف تتنوع الملصقات لكن يجب أن تشمل طرق توفير الطاقة مثل استخدام   .6
موارد الطاقة المتجددة وركوب الدراجة بداًل من قيادة السيارة وإيقاف تشغيل 

األجهزة المنزلية أو فصلها من المقبس الكهربائي في حال عدم استخدامها. 
DOK 2

تفسير المخططات
تموت الكائنات الحية البحرية وتسقط في قاع المحيط. ثم تغطى بقاياها   .7
بالرواسب. حيث تؤثر البكتيريا على المادة العضوية. ثم يتم ضغط المواد 

DOK 3 .بفعل الحرارة والضغط وتتحول إلى نفط

توّلد الطاقة الناتجة عن انشطار الذرات طاقة حرارية. لتقوم هذه الطاقة   .8
بتسخين المياه وتحويلها إلى بخار. حيث يحّول البخار الطاقة الكامنة في 
التوربينات إلى طاقة حركية. ثم يحّول المولد الطاقة الحركية إلى كهرباء. 

DOK 3

التفكير الناقد
ستتنوع اإلجابات. يجب أن يفسر الطالب دعمهم للخطة أو معارضتهم لها؟   .9

DOK 1

10.  اإلجابة النموذجية: ال أعتقد أن المزايا تفوق العيوب. تتسبب أنواع الوقود 
األحفوري في تلوث البيئة. إضافة إلى أنها غير متجددة وسوف تنفد في 

 نهاية األمر، ولذلك يجب أن نقلل من اعتمادنا عليها. 
DOK 4

 إدارة التجارب
Lab

كيف يمكنك تحديد التحيز ومصدره؟ جميع التجارب المخصصة لهذا الدرس مذكورة في نقطة 
االستخدام. يمكن العثور على التجارب في كتّيب موارد الطالب وكتاب األنشطة المختبرية.

الوحدة 5  176

إدارة التجاربموارد الطاقة

Lab

استخدامالمفردات

باسمالذريةالتفاعالتعنالناتجةالطاقةتسمى  .1

.

مّيزبينالمواردالمتجددةوغيرالمتجددة.  .2

استخدممصطلحاالستصالحفيجملةمفيدة.  .3

استيعابالمفاهيماألساسية

اإلماراتدولةفيالمستخدمةالطاقةمعظممصدراذكر  .4

العربيةالمتحدة.

الفحم .A  

النفط .B  

الغازالطبيعي .C  

الطاقةالنووية  .D  

صمزايااستخدامالطاقةالنوويةوعيوبها. لخِّ  .5

وّضحاصنعملصًقايبينكيفيمكنكتوفيرالطاقة.  .6

تفسير المخططات

لعرضأدناهكالموجودبياناتمنّظمارسمالترتيب التوضيحي  .7

تسلسلأحداثتكونالنفط.

عملياتلوصفالتاليالتخطيطيالرسماستخدمِصف  .8

طاقةتوليدمحطةأيفيتحدثالتيالطاقةتحول
.نووية

C350-11A-MSS12-B
التفكيرالناقد

بالقربنوويةطاقةتوليدمحطةإنشاءسيتمأنهافترض  .9

سواءإجابتكعللالخطة؟هذهستدعمفهل.مدينتكمن
بنعمأمال.

عيوبتفوقاألحفوريالوقودأنواعاستخداممزاياهلفّكر  .10

استخدامها؟اشرحإجابتك.
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مالحظات خاصة بالمعلم
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