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 مـــوارد الطاقة المتجــــــــــددة

 الصف التاسع عام  

 اعداد المعلم / سامي أبوالغيط



 

 

 
 

 السكانيزاد حاجتنا للطاقة بزيادة عدد  -1

 ويقل موارد الطاقة الغير متجددة لكثرة االستهالك -2

 الطاقة النووية تنتج نفايات شديدة الخطورة -3

 فتم تطوير مصادر الطاقة البديلة  لسد حاجة البشر من الطاقة -4

 

  المـــــــــــوارد  المتجددة :ـ 

 يكون معدل إنتاجها أسرع من معدل استهالكها
 

 

 

 

 

 الطاقة الشمسية مورد متجدد غير ناضب 

 % فقط من الطاقة في العالم1التنتج إال  -1

 تستخدم الخلية الكهروضوئية  إلنتاج  -2

 الطاقة الكهربائية من الطاقة الضوئية   

 تسمى أحياناً ) الخاليا الشمسية (  

 

 ألية عمل الخاليا الشمسية  

 تصنع الخاليا الشمسية  -1

 من طبقتين  من مادة شبه موصلة   -أ        

 طبقتين  من فلز موصل  -ب       

 

 واحدة من شبه الموصلة غنية باإللكترونات  -2

 األخرى فقيرة باإللكترونات     

 

 عند سقوط الضوء على المادة شبه الموصلة تنبعث منها -3

 من المادة        منها اإللكترونات وتتدفق عبر الدائرة        

 الغنية إلى المادة الفقيرة       

 
 % 11-7كفاءة تحويل الطاقة الشمسية         - 4  

 

 تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من الشمسية عالية جداً   -5

 

 

 

   موارد الطاقة المتجددة

      خيارات الطاقة

 الناتجة عن الشمس  الطاقة 



 ثانياً :ـ أحواض  القطع المكافئ  

فيه تركيز ضوء الشمس على حوض  على أنبوب به مائع  يتم  -1

 ماص للحرارة  ) الزيت الصناعي (

 يسخن ضوء الشمس المائع  الذي يدور عبر غالية   -2

 يتحول الماء إلى بخار  يدير التوربين  لتوليد الكهرباء  -3

 توجد أكبر محطة في صحراء موهافي في كاليفورنيا -4

 

 الطاقة الناتجة عن الماء ثالثاً :ـ 
 المياة المتحركة بسرعة كبيرة من أماكن إلي أماكن منخفضة   -1

      ً  تدير توربينا

 يختزن الماء طاقة وضع جذبية هائلة  عندما يحتجز أمام السد  -2

 يتدفق الماء من فتحات بسرعة هائلة   -3

 إلى طاقة وضع ميكانيكية  تتحول طاقة الوضع الجذبية -4

 ثم إلى طاقة كهربائية    

 تسمى السدود الكهرومائية   -5

 

 

 
 هي الطاقة الكهربائية الناتجة  عن طاقة الميكانيكية في الماء   -1

 غير ملوثة  -2

 % من الطاقة الكهربائية في العالم19مصدر حوالي  -3

 تلك المحطات ضعفي الطاقة التي تتجها محطات  تنتج  -4

 الوقود األحفوري أو محطات الطاقة النووية     

 

 ممــــــــــــيزات محطات الطاقة الكهـــرومــــائية 
 الفاعلية   -1

 كمية الماء المحتحجز في المسطحات المائية   -2

 توفر الماء صالح للشرب وري المحاصيل  -3

 لسياحة واألسماك البحيرة مصدر ل -4

 قلة التكلفة المالية – 5 

 محطات الطاقة الكهـــرومــــائية عيـــــــــــــوب   

 تخل باألنظمة البيئية الطبيعية  -1

 من المحيط إلى النهر هجرة األسماك التي   -2

 وتمنع السدود تلك الهجرة فتقل الجماعة األحيائية لألسماك    

  تشغيل محطة الطاقة الكهرومائية يرفع درجة حرارة الماء  -3

 فيؤثر على بيئة النبات والحيوان 

 ترسيب الرواسب خلف السد فيغير مجرى النهر -4
 

 الطاقة الكهرومائية    



 ناتجة عن المحيطاتالطاقة ال  

قوة السحب الناتجة عن جاذبية القمر  تتسبب  -1

 والشمس في حدوث تيارات المد والجزر

 مع ارتفاع المد يدير الماء  التوربين   -2

 فتتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية 

 ثم يحتجز الماء خلف السد  -3

 مع انخفاض الجزر  ينطلق الماء عائداً للبحر  -4

 فينتج طاقة كهربائية  

 

 

 ناتجة عن األمواج الطاقة ال  

 تستخدم تقنيات تخزن طاقة األمواج  -1 

 تخزن طاقة األمواج في قنوات  -2

 تدخل األمواج إلى القنوات  فتدير التوربينات – 3

 تتحول الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية -4

 

 مميزات الطاقة الناتجة عن األمواج 

  هي طاقة خالية من التلوث  -1

 فاعلية هذه المحطات مثل المحطات الكهرومائية    -2

 

 في المحيطاتالطاقة الناتجة عن األمواج  عيوب 

 عدم توافر األماكن التي يوجد فيها -1 

                      المد والجزر طوال العام      
 

 

 

 طواحين الهواء تحويل الطاقة الميكانيكيةيتم عن طريق 

 إلى طاقة كهربائية 

 عندما تهب الرياح تدير المروحة المتصلة بالمولد   -1

 الكهربائي  فيحول الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية  

  

 العوامل التي تتوقف عليها الطاقة الكهربائية الناتجة عن طاقة الرياح   

 الرياح   العالقة طردية  سرعة  -1    

 العالقة طردية  طول مدة هبوب الرياح  -2     

 

 

 

 

 طاقة الرياح     



   سلبييات طاقة الرياح   

 قلة عدد المواقع  التي تتوفر فيها الرياح     -  1

 ال يمكن تخزين طاقة الرياح دون البطاريات  -2    

 الضوضاء الناتجة عن حركة طواحين الهواء       - 3

 تشويه المنظر الطبيعي      -4  

 إعاقة أنماط هجرة الطيور  – 5    

 

   طاقة الرياح  إيجابيات   

 تستهلك موارد غير متجددة  مولدات الرياح ال -1 

 غير ملوثة للبيئة   -2  

 

 

 

 

 

 

 تحول العناصر المشعة في لب األرض الطاقة النووية إلى حرارية  -1

تنتقل الطاقة الحرارية من لب األرض إلى الوشاح والقشرة  -2

 األرضية 

 على صهر الصخور تعمل تلك الحرارة ) الحرارة األرضية (  -3

 

 هورة بفعلالمص رالصخووهي  :ـ   الصهارةفتكون   -4

  الحرارة وموجودة تحت سطح القشرة األرضية               

 

 الصهارة ـ هي الطاقة المخزنة داخلاألرضية :الطاقة الحرارية  -5

 

 

 إلى طاقة حرارية العملية التي تحول الطاقة الموجودة في باطن األرض س : حدد 

 المشعة داخل األرضاعي  للعناصر ـعـــــــــــاإلش اللــــــــــــــاالنحعملية    

 

 الصهارة تكون تحت سطح القشرة األرضية   -6

 وإذا وجدت شقوق  في القشرة فتسمح للصهارة بالتدفق ألعلى 

لى ويضخ ويتدفق ألع ه تحت السطح فتسخن الصهارة الميا -7

 للمنازل للتدفئة

 

 

 

 

 

 

 صادرة من باطن األرض     الطاقة ال 



 

 ـــــــــاقة األرضية ثانياً :ـ محــــــــطات الطــ
 هربائية إلى  كتعمل لتحويل  الطاقة الحرارية األرضية  

 تكون الصهارة قريبة من السطح  عندما  – 1

 المحيطةدرجة حرارة الصخور ترتفع  – 2

 تسخن الماء الذي يضخ لألرض من البئر -3

يتحول الماء الساخن إلى بخار نتيجة  -4

 مالمسة الصخور الساخنة

التوربين  على السطح فيشغل  البخاردير ي -5

 المولد الكهربي 

  %16تبلغ فاعلية المحطات األرضية   -6

 

 مميزات محطات الطاقة األرضية 

 تنتج مركبات كبريتية  -1

 قليلة التلوث   -2

 ألرض تضخ الماء المتكثف مرة أخرى ل -3

 ر تدفق الماء الساخنلكي يساعد في استمرا  

 

 محطات الطاقة األرضية  عيوب  

  ً  يقتصر استخدامها على المناطق النشطة بركانيا

 

 

 الهيدروجــــــــــــين   -: أوالً 

 خاليا الوقود الهيدروجيني  أهم البدائل   -1

 تعمل تلك الخلية مثل البطارية  -2

 تدمج الهيدروجين مع األكسجين في الهواء  -3

 لتوليد طاقة كهربائية وماء وحرارة   

 

 وقود األحفوريالسلبيات  للهيدروجين كبديل لل 

 ة كبيرة يتطلب الحصول على الهيدروجين  طاق -1

 من المنطلقة من خاليا الوقود 

 الى الثمنتبنى خاليا الوقود من بالتين غ-2

يوجد نقص في محطات التزويد بوقود  -3

 الهيدروجين

 تخزينه ة صعوب – 4

 

     ود البـــديل وقــــــــال 



  311صفحة   3إجــــــــابات مراجعة القسم 

 


