
التغيرات في ميزان 

العرض والطلب العالمي 

على الطاقة

نواتج�التعلم

يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية.  

الطلب    وزيادة  الطلب  نمو  مواكبة  على  آسيا  قدرة  عدم  يستنتج 

الطاقة. على 

يبين الجهود التي تبذلها الدول الكبرى المستوردة للطاقة -بما فيها   

الصين والهند- لتعزيز أمن الطاقة. 

يستنتج العوامل األساسية لنمو الطلب على الطاقة.   

يستخلص التحديات التي تواجه زيادة استخدام الطاقة المتجددة.  

ن جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة.   
ِّ
يثم

روح التنافسية. 	العالقات االقتصادية.  	استهالك الطاقة النظيفة. 	

قيم ومواطنة

تتطلب توقعات الطلب على الطاقة افتراضات عدة مهمة، منها: النمو االقتصادي، وعدد السكان، وأسعار الطاقة. 

وسبب ذلك أن الطلب على الطاقة يتجدد بفعل وظائف النشاط االقتصادي والبشري، باإلضافة إلى آليات السعر.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الطاقة في االرتفاع، نتيجة للزيادة السكانية، والتوسع االقتصادي في جميع 

أنحاء العالم. 

ا، أو ربما ينخفض بسبب عوامل مثل 
ً
وفي حين أن الطلب على الطاقة في منظمة التوسع االقتصادي والتنمية سيبقى ثابت

النامية  والدول  والهند  الصين  في  الطاقة  الطلب على  فإن  الطاقة،  استخدام  في كفاءة  والتحسن  االقتصادي،  النمو  تراجع 

األخرى في آسيا والشرق األوسط سينمو بشكل كبير خالل العقود المقبلة.

الفكرة الرئيسة

الرؤية األولى

الطاقة األولية.  	الطاقة المتجددة.  	لعبة المحصلة الصفرية.  	

المفاهيم والمصطلحات

 مخطط الرؤية

أوًل

ثانًيا

تزايد اعتماد آسيا على واردات الطاقة، ونمو الطلب على الطاقة في 
منطقة الشرق األوسط

تأثيرات التكنولوجيا المتقدمة في مستقبل الطاقة العالمية 

التغيرات في 
ميزان العرض 

والطلب العالمي 
على الطاقة 
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تزايد اعتماد آسيا على واردات الطاقة، ونمو أوًل
الطلب على الطاقة في منطقة الشرق األوسط 

اأقراأ�واأجيب
في  الطاقة(  )التكنولوجيا ومستقبل  في كتاب  الواردة  الفقرات  بعناية  أقرأ 

اآلتية: األسئلة  عن  أجيب  ثم   ،)33-31( الصفحات 
  

الطلب  نمو  مواكبة  على  آسيا  قدرة  عدم  على  المترتبة  النتيجة  أستخلص 

الطاقة.  على  الطلب  وزيادة 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

  
ا من الجهود التي تبذلها الدول الكبرى المستوردة للطاقة -بما 

ً
أسجل أربع

فيها الصين والهند- لتعزيز أمن الطاقة. 

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2

������������������������������������������������������������������������������� 3
 ���������������������������������������������������������������������������������� 4

  
أفسر مفهوم لعبة المحصلة الصفرية. 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أستكمل الشكل اآلتي بما يناسبه:

حديث اإلمارات: 

أكَّد الفريق أول صاحب السمو  الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 

المسلحة  للقوات  القائد األعلى  نائب 

-حفظه الله، أن دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

لإلبداع  ا 
ً

مركز أصبحت  الله،  حفظه 

المتجددة  الطاقة  والتطوير في قطاع 

العالمي؛ من خالل الجهود الهادفة إلى 

تطوير القدرات، ضمن مزيج متنوع من 

ن مواكبة متطلبات 
ِّ
المصادر، وبما يؤم

النمو االقتصادي واالجتماعي، ويضمن 

مستقباًل مشرًقا ألبناء الوطن، ويكفل 

تحقيق التنمية المستدامة.

د سموه على أن "مصدر" مشروع  وشدَّ

وطني، ومبادرة إستراتيجية، لها أبعادها 

األمد،  طويلة  والسياسية  االقتصادية 

والتي تهدف إلى تطوير وتطبيق حلول 

النظيفة،  والتقنيات  المتجددة  الطاقة 

من خالل حزمة من المشاريع المحلية 

تحسين  شأنها  من  التي  والعالمية، 

سموه  مؤكًِّدا  العالم،  في  الطاقة  واقع 

"مصدر"  حققتها  التي  اإلنجازات  أن 

خالل فترة وجيزة ُتثبت أننا على المسار 

ا.
ً
ا ثابت

ً
الصحيح، ونحقق تقدم
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أعدد العوامل 
األساسية لنمو 

الطلب على الطاقة
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إننا نفكر في كيفية مواجهة المستقبل عندما ينُضب البترول، 

وذلك بتنويع مصادر الدخل، لذلك تعمل وزارة الطاقة في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة على تنويع مصادر الطاقة 

والمياه، لمتطلبات التنمية االقتصادية، وترشيد استهالك الطاقة، كذلك تعمل 

على توفير معلومات جيولوجية وجيوفيزيائية، تخدم التنمية االقتصادية 

في الدولة، مع ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة 

والكفاءة والشفافية.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة -حفظه الله-

خليفة القائد

اأقراأ�واأ�ستنتج

أقرأ بتمعن الشكل )1-6( الوارد في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( 
في صفحة )34(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

  
أستخرج حقيقة اقتصادية من الرسم البياني.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أستنتج المرتبة التي تحتلها دولة اإلمارات العربية المتحدة لتوقعات الطلب 

على الطاقة األولية في الشرق األوسط. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
ا الدول األربع األولى في توقعات الطلب على الطاقة األولية في 

ًّ
أرتب تنازلي

الشرق األوسط. 

������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������

اأتوا�سل�مع�الآخرين:�

أقرأ بتركيز الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( في 
الصفحات )38-39(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

أستخلص من مقولة صاحب السمو 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفه  الشيخ 

مواجهــة  كيفيـة  الله-  -حفظه 

البترول:  ينُضب  عندما  المستقبل 

...................................................................

..................................................................

..................................................................

....................................................................

....................................................................

 قمة الطاقة تعكس
أهمية تضافر الجهود لمواجهة 

تحديات المستقبل.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة -حفظه الله.

حكمة ورؤية

ع معرفتك وسِّ

الطاقة المتجددة:

هي الطاقة المستمدة من الموارد 

الطبيعية التي تتجدد؛ أي التي ال 

ا عن الوقود 
ًّ
تنفد. تختلف جوهري

وفحم  بترول  من  األحفوري؛ 

النووي  الوقود  أو  وغاز طبيعي، 

المفاعالت  في  ستخدم 
ُ
ي الذي 

النووية.

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة34



  
بالتعاون مع زمالئي أستكمل الشكل اآلتي:

سياسة تطوير الطاقة المتجددة 

التدابير المتخذة لتطوير الطاقة 

المتجددة

  
 ���������������������������������������������

  
معايير حافظة الطاقة المتجددة

  
 ���������������������������������������������

 المزايا المتخيلة للطاقة

 المتجددة 

  
الحــد من انبعاثات غـاز ثاني 

أكسيد الكربون 

  
 ���������������������������������������������

  
 ���������������������������������������������

  
 ���������������������������������������������

  
أستخلص التحديات التي تواجه زيادة استخدام الطاقة المتجددة 

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

تأثيرات التكنولوجيا المتقدمة في مستقبل الطاقة العالمية: ثانًيا

حديث اإلمارات: 

القمة العالمية لطاقة المستقبل

16 يناير ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي  13 إلى  قيمت خالل الفترة من 
ُ
تعتبر القمة العالمية لطاقة المستقبل2020، التي أ

لالستدامة"، الذي تستضيفه "مصدر" بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - منصًة مهمة، يلتقي خاللَها خبراء الطاقة من مختلف أنحاء 

العالم لدعم الباحثين، وتشجيع االبتكار في حلول الطاقة المتجددة.

وشملت فعاليات "أسبوع أبوظبي لالستدامة" اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، ومنتدى الطاقة 

ا؛ لتطوير ونشر حلول الطاقة التقليدية والجديدة.
ًّ
ا، ورائًدا عالمي

ًّ
ا دولي

ً
ا يسهم تعزيز مكانة أبوظبي، بوصفها مركز

ّ
العالمي، مم

ه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
َ
كما يمثل "أسبوع أبوظبي لالستدامة" تجسيًدا لإلرث العريق الذي أرسى دعائم

ا من خطط دولة اإلمارات العربية المتحدة، الرامية إلى 
ًّ
ا أساسي

ً
ب الله ثراه- في مجال التنمية المستدامة، التي باتت تمثل جزء

َّ
-طي

تعزيز النمو االقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء رأس المال البشري، بجانب الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لمجال 

تشجيع المبادرات المتميزة؛ لدعم مشروعات طاقة المستقبل. 

  
أنواع  بعض  الصورة  من   أستنتج 

المتجددة:  الطاقة  مصادر 

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

صورة وتعليق
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اأقراأ�واألخ�ض:

أقرأ بتمعن الشكل )1-11( الوارد في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، صفحة 49، ثم أجيب عن األسئلة 
اآلتية: 

  
ألخص ما قرأت في المخطط الذهني اآلتي: 

الفتراضات الرئيسة للتكنولوجيا المتقدمة

  
 �������������������������������������������

  
 �������������������������������������������

الصناعة 

مثل:

  
  �������������������������������������������

  
السيارات الهجينة 

................

................

  
 �������������������������������������������

  
 �������������������������������������������

البناء مثل:

  
الطاقة الشمسية المركزة 

الطاقة

................

  
 �������������������������������������������

الطاقة 

النووية

  
 �������������������������������������������

حجز 

الكربون 

وتخزينه

  
إنشاء محطات الطاقة العاملة بالفحم 

  
 �������������������������������������������

................

................

التكنولوجيا المتعلقة
بجانب الطلب

التكنولوجيا المتعلقة

 بجانب ....................................

اأقراأ�واأ�ستنتج
أقرأ بتركيز الفقرات الوارد في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( في الصفحات )53 - 54(، ثم أجيب عن 

اآلتية: األسئلة 

  
أستخرج حقيقة اقتصادية من الشكل )13-1(.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
ا 

ًّ
ا في توقعات حصة مصدر الطاقة )التكنولوجيا المتقدمة أم المرجعية( للعام 2035 آسيوي

ً
أتوقع أيهما أكثر ارتفاع

من الشكل )14-1(.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ألخص أسباب تأثر نمو الوقود األحفوري والطلب على الفحم الحجري.

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ختام�الروؤية

 أبحث في شبكة المعلومات الدولية عن:

  
مدينة مصدر لتوليد الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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تأثير تطور تقنيات 

الطاقة في مستقبل 

اإلنتاج العالمي للنفط 

نواتج�التعلم

يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية.   

النفط    أسعار  ارتفاع  بين  الفجوة  على  المترتبة  النتائج  يسجل 

التقليدية.  اإلنتاج  تكلفة  وانخفاض 

يبين مراحل اكتشاف النفط من مصادر المياه العميقة.   

يعدد أنواع مصادر الغاز الطبيعي غير التقليدية.   

 يستنتج العوامل التي تحدد إنتاج النفط الثقيل.   

من    التحول  في مجال  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يثمن دور 

النظيفة. الطاقة  مصادر  إلى  التقليدية  الطاقة  مصادر 

تطوير تقنيات الطاقة.  	روح االبتكار والمنافسة. 	االرتقاء بالفكر االقتصادي.  	

قيم ومواطنة

يعتبر االبتكار ثقافة تتصف بها المجتمعات التي ترتقي بالفكر والذكاء والعلوم، وتحافظ على مواردها البشرية، وتثمنها 

في مثل هذا اإلطار، فإن االبتكار بصورة عامة واالبتكار التكنولوجي بصورة خاصة هما عمليتان ال تهمان فقط المبتكرين 

والمخترعين وحدهما، بل تتعدى آثارهما وأبعادهما إلى االقتصاد والمجتمع، بما في ذلك األجيال الحاضرة والمستقبلية، كما 

النفط في بيئات وخزانات جديدة،   إلنتاج 
ٍ
ل

ُ
ب

ُ
 س

ُ
ا في صناعة الطاقة؛ من حيث إيجاد

ً
ثابت يعتبراالبتكار التكنولوجي عاماًل 

والبحث عن مصادر للطاقة، لتحل محل النفط في أوقات الندرة، أو في البلدان التي ليس بها إمدادات نفطية داخل أراضيها.

الفكرة الرئيسة

سال.  	األوبك.  	ذروة النفط.  	
ُ
الغاز النفطي الم

المفاهيم والمصطلحات

 مخطط الرؤية

أوًل

ثانًيا

تراجع إنتاج المصادر التقليدية، والتحول في قاعدة احتياط اإلنتاج العالمي 
للنفط.

التطور التكنولوجي في إنتاج النفط من المصادر غير التقليدية.

تأثير تطور تقنيات 
الطاقة في 

مستقبل اإلنتاج 
العالمي للنفط. 

الرؤية الثانية 
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تراجع إنتاج المصادر التقليدية، والتحول في أوًل
قاعدة احتياط اإلنتاج العالمي للنفط

اأقراأ�واأجيب:�
الطاقة(  ومستقبل  )التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بعناية  أقرا 

اآلتية: األسئلة  عن  أجيب  ثم   ،)61( الصفحة 
  

أستخلص الفكرة الرئيسة: 

...................................................................................................................................................

  
أستكمل المخطط الذهني اآلتي: 

العوامل المؤثرة في التحول الملحوظ في ميزان 
اإلنتاج الحتياطي للنفط العالمي:

 ���������������������������������������������������������������������������

أواًل

 ���������������������������������������������������������������������������

ا
ً
ثاني

�����������������������������������������������������������������������������

ثالًثا

  
أتوصل إلى النتيجة المترتبة على الفجوة بين ارتفاع أسعار النفط وانخفاض 

تكلفة اإلنتاج التقليدية. 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اأقراأ�واأ�ستنتج:

أقرأ بتمعن كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( الصفحات من )62 - 63(، 
ثم أجيب عن األسئلة اآلتية. 

  
أستخرج حقيقة من الشكل البياني )2 - 1(. 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أو  التقليدية،  غير  المصادر   :2015 عام  في  ا 

ً
إنتاج أكثر  أيهما  أستنتج 

العميقة.  المياه  مصادر  أو  التقليدية،  المصادر 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ع معرفتك وسِّ

منظمة األوبك:

هي منظمة عالمية، تضم اثني عشرة 

دولة، تعتمد على صادراتها النفطية 

ا لتحقيق مدخولها. 
ً

ا كبير
ً
اعتماد

ختصر اسمها إلى منظمة األوبك، 
ُ
وي

يادة  لز األوبك  أعضاء  يعمل  و

العائدات من بيع النفط في السوق 

العالمية.

جولة�اإلكترونية
المعلومــات  في شبكـة  أبحث 

الدولية معلومات إضافية عن: 

)اليوم العالمي للطاقــة( والذي   

يوافق 22 أكتوبر من كل عام.

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................
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اأقراأ�واأ�ستكمل:�

أقرأ بتمعن الفقرة اآلتية، ثم أجيب عن األسئلة:

د نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
َّ

غر

دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - رعاه الله، عبر "تويتر" وقال: 

ُرُه من النفط، كما قال أخي محمد بن زايد، وسنبدأ بوضع  »سنحتفل بآخر برميل ُنَصدِّ
برنامج وطني شامل؛ لتحقيق هذه الرؤية، وصواًل القتصاد مستدام لألجيال المقبلة«. 
عن  التخلي  تعتزم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  على  كتأكيد  وذلك 

النفط. بعد  ما  لعصر  اقتصادها  وتهيئة  ا، 
ًّ
تدريجي النفط  على  االعتماد 

وأضاف نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة: »اليوم %70 من اقتصادنا 

د على النفط، وهدفنا تحقيق معادلة جديدة القتصادنا؛ ال يكون 

ِ

الوطني غير معتم

ضيف قطاعات اقتصادية 
ُ
ا لتقلبات األسواق، وسن

ً
ن
ِ
ًدا على النفط، أو مرته

ِ

فيها معتم

دُّ أجيااًل تستطيع قيادة 

ِ

ع
ُ
إنتاجية القطاعات الحالية، وسن ر كفاءة و

ِّ
جديدة، وسنطو

اقتصاد وطني مستدام ومتوازن«. 

عة في األسابيع المقبلة، في حضور 
َّ
س

َ
و

ُ
عقد َخلوة وزارية م

َ
وقال سموه: »إنه سي

الحكومات المحلية، وخبراء االقتصاد؛ لمناقشة اقتصاد اإلمارات ما بعد النفط«.

  
أستكمل المخطط الذهني اآلتي

حديث اإلمارات: 

في  مستمرة  خليفة  بقيادة  اإلمارات 

الطاقة. قطاع  تطوير 

خطواتكم  ونتــابع  معكم،  »نحن 

التحديث  مواصلة  في  وجهـودكم 

التغير  مفاهيم  إرساء  و والتطوير، 

اإليجابي؛ لضمان المحافظة على قدرات 

الثقل  ذات  الحيوية،  المؤسسة  هذه 

االقتصادي الكبير في الدولة، متطلعين 

إلى مؤسسة متجددة، تركز على التميز 

بروح  والعمل  واالبتكار،  واإلبداع 

اإليجابية؛  والطاقة  الواحد،  الفريق 

ظة 

ِ

لتواصل دورها الوطني المتميز، محاف

على قدرتها التنافسية، وتعزيز موقعها 

الطاقة«. قطاع  في  والدولي  اإلقليمي 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة -حفظه الله.

# أغرد - في - حب - الوطن

 ���������������������������������������������

 ���������������������������������������������

 ���������������������������������������������

 ���������������������������������������������

ا
ً

ر

ِ

ا مبتك
ً
كوني طالب

مجال  في  وطني  تجاه  واجبي  فإّن 

هو:  المستقبلية  الطاقة 

ره من النفط" "سنحتفل بآخر برميل نصدِّ

  
من قائل هذه العبارة: 

�������������������������������������������������������������������������������

  
أستنتج توجهات وأهداف قادتنا الرشيدة في مجال الطاقة المستقبلية: 

	 ���������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������

  
 أبين كم تبلغ نسبة االعتماد على طاقة النفط 

حوالي .......... % 

  
  ما توقعاتي للنتائج المترتبة على قلة

االعتماد على طاقة النفط:

	  �����������������������������������������������

	  �����������������������������������������������

طاقة 

النفط

70%

طاقة نظيفة

الرؤية الثانية 
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ما مصدر النفط الجديد في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان-حفظه الله-: 

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ثانًيا
 التطور التكنولوجي في إنتاج النفط من المصادر

غير التقليدية

اأقراأ�واأحلل�
أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( من 

الصفحات )70-72(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:
  

ا اإلنتاج حسب عمق المياه؛ من عام 2000 إلى عام 2010:
ًّ
ثِّل بياني َ

م
ُ
أ

عمق المياه 

باألمتار

األعوام  

2000 2007 2010

  
أستكمل المخطط الذهني اآلتي:

حوضي كامبوس و..................... قبالة .....................

سواحل غرب أفريقيا، قبالة ..................... و..................... وأحواض النيجر 

أسجل المقاطع الضخمة التي تم اكتشافها بطول حدود األطلنطي في المياه العميقة: 

أن  ندرك  نحن 
على  المحافظة 

من  واحدة  ستكون  الطاقة  من  مواردنا 
أعظم التحديات على طريق تحقيق التنمية 
المستدامة، ولن يتأتى ذلك من دون تبنّي 
كافة شرائح المجتمع لمبادئ ترشيد الطاقة 
تكون  وسوف  األساسية،  ِقَيمها  ضمن 
األجيال القادمة هي المستفيَد األكبر من 
هذه اإلنجازات، وخيَر َمن ُيَقيُِّم ما سنحققه 

في هذا المجال.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 

ـ رعاه الله.

رؤية وحكمة 

جولة�اإلكترونية
أبحث في الشبكة المعلوماتية عن اآلتي:

ُر مساحة حدود األطلنطي؟ كم ُتَقدَّ
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
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من مؤسساتنا 
الوطنية:

المجلس األعلى للطاقة:

تأسس المجلس األعلى للطاقة بإصدار 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات 

مجلس  رئيس  المتحدة،  العربية 

ا إلمارة دبي، 
ً
الوزراء، بصفته حاكم

.2009 القانون رقم )19( لسنة 

تم تعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد 

وسعادة  للمجلس،  ا 
ً

رئيس مكتوم  آل 

ا للرئيس.
ً
نائب سعيد محمد الطاير - 

العام  المدير  من:  المجلس  ن 
َّ

يتكو

لدائرة شؤون النفط، والمدير التنفيذي 

)دوبال(،  لأللمنيوم  دبي  لشركة 

بترول  لشركة  التنفيذي  والمدير 

وممثِّاًل  )إينوك(،  الوطنية  اإلمارات 

للتجهيزات،  دبي  هيئة  من  كلٍّ  عن 

ومؤسسة دبي للبترول، وبلدية دبي، 

وهيئة  النووية،  للطاقة  دبي  ولجنة 

والمواصالت.  الطرق 

ويتمثل دور المجلس في دعم النمو 

االقتصادي في اإلمارة، من خالل تأمين 

وتوفير إمدادات الطاقة واستدامتها، 

مع الحفاظ على البيئة.

يقوم المجلس بتطوير مصادر الطاقة 

في  الكفاءة  لإلمارة، وزيادة  البديلة 

استخدام الطاقة لتقليص الطلب.

  
المياه  مصادر  من  النفط  اكتشاف  مراحل  ص  ألخِّ زمالئي  مع  بالتعاون 

: لعميقة ا

 �������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������

المرحلة 

الثالثة 

 �������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������

المرحلة 

الثانية

 �������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������

المرحلة 

األولى

اأقراأ�واأ�ستنتج:

في  الطاقة(  )التكنولوجيا ومستقبل  في كتاب  الواردة  الفقرات  بعناية  أقرأ 
اآلتية: األسئلة  أجيب عن  ثم   ،)77-75( الصفحات 

  
.)LNG( أستخلص مفهوم الغاز الطبيعي المسال

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
ا واحًدا لكل مما يأتي:

ً
أستنتج سبب

العربي  الترسيب  حوض  دول  في  المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  دُّ  َ
ع

ُ
1  ي

ا.
ً
مرتفع

������������������������������������������������������������������������������������������������

دُّ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا منخفًضا.  َ
ع

ُ
2 ي

������������������������������������������������������������������������������������������������

الرؤية الثانية 
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أستكمل المخطط الذهني اآلتي 

............................. .............................الغاز الصخري .............................

مصادر الغاز الطبيعي غير التقليدية

 مصادر مستخرجة
من الطبقة الفحمية

مصادر مستخرجة من خزانات ذات 
النفاذية المحدودة

  
أستنتج من الصور العوامل التي تحدد إنتاج النفط الثقيل.

1

2

3

4

عوامل إنتاج النفط الثقيل

 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1
 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4

ع معرفتك وسِّ

ميثان الطبقة الفحمية
أهم  أحد  الفحمية  الطبقة  ميثان  دُّ  َ

ع
ُ
ي

التي  الرائعة  التقليدية"  "غير  الغازات 

ا في أمريكا الشمالية. 
ًّ
ا مهم

ً
تلعب دور

ومع ذلك، يتطلب استخراج الغاز غير 

التقليدي حلول إنتاج غير تقليدية. 

واجهت شركة إيمرسون Emerson هذا 

كوبالند  الغاز  ضغط  بتقديم  التحدي 

سكرول. 

ي�
سار
ح�
از�
نج
اإ

اإلمارات للغاز الطبيعي 
المسال

مبادلة  بين  مشترك  مشروع 
للبترول وشركة االستثمارات 
البترولية الدولية )إيبيك(، وقد 
لتأمين  المشروع  تأسيس  تم 
إمدادات إضافية من الغاز؛ لتلبية 
ِقبل  من  الطاقة،  على  الطلب 
االقتصاد اإلماراتي المتنامي. 
اإلمارات  مشروع  وسيقوم 
للغاز الطبيعي المسال بتأسيس 
الغاز  لتخزين  عائمة؛  منشأة 
الطبيعي المسال على الساحل 
الشرقي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة في الفجيرة.
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برنامج شباب أديبيك 
يستهدف المواهب المحلية

برنامج  أديبيك  معرض  أطلق 
شباب أديبيك منذ 3 سنوات، بهدف 
التأكيد على أن المواهب المحلية 
ضرورة ال غنى عنها؛ لتطوير قطاع 
وقد  اإلمارات،  دولة  في  الطاقة 
لعب برنامج شباب أديبيك دوًرا 
الهدف،  هذا  تحقيق  في  ا  مهمًّ
من  المدارس  لطلبة  أتاح  عندما 
كل أنحاء أبوظبي حضور سلسلة 
الشيقة، المصممة  الفعاليات  من 
لتشجيع الشباب على اختيار مسلك 

مهني في صناعة الغاز والنفط.

وهكذا فإن أكثر من 400 طالب 
اإلمارات  دولة  أنحاء  كل  من 
في  شاركوا  المتحدة  العربية 
برنامج شباب أديبيك منذ إطالقه 
البرنامج  2013، وقد برهن  في 
على أنه موضع ترحيب ومبادرة 
 2015 مطلوبة بشدة، أما نسخة 
من المعرض فقد استضافت نحو 
320 طالًبا من طلبة المدارس من 

16 مدرسة حكومية وخاصة. 

رؤى مستقبلية:  اأقراأ�واألخ�ض:

الرؤية الثانية 

ملتقى "السيدات لالستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" 

يناقش دور الرقمنة في تمكين المرأة

استضافت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" خالل  يناير 

2020 الملتقى السنوي الخامس لمنصة "السيدات لالستدامة والبيئة 

والطاقة المتجددة" خالل انعقاد فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة 

.2020

االصطناعي  والذكاء  الرقمنة  الخامس،  السنوي  الملتقى  ناقش 

واالقتصاد الرقمي الجديد، واستكشاف الفرص والتحديات المتعلقة 

بحجم مشاركة النساء ضمن هذه القطاعات، وذلك من خالل عقد 

من  مجموعة  فيهما  شارك  تفاعلية  نقاش  وحلقة  حوارية  جلسة 

المحليين  السياسات  وصناع  الدوليين  األعمال  وقادة  الشخصيات 

والمتخصصين. الخبراء  من  ومجموعة  والدوليين 

عن  -المسؤولة  دولة  وزيرة  األميري،  يوسف  بنت  سارة  وقالت 

ملف العلوم المتقدمة-: "نحن بحاجة إلى إحداث تغيير في األسس 

حياتنا  من  مستمدة  صحيحة  رسائل  ونشر  مناسبة  نماذج  وتقديم 

جيل  لبناء  االجتماعي  والتواصل  التكنولوجيا  وسائل  عبر  اليومية 

ل جذري في 
ّ

جديد ال يحمل ثقافة التحيز، ما من شأنه تحقيق تحو

الجنسين". بين  المساواة  قضية 

إلى  الحضور  توزيع  تم  الحوارية،  الجلسة  إلى  وباإلضافة 

في  المرأة  دور  استكشاف  هي:  محاور  أربع  لمناقشة  مجموعات 

فرص  توفير  في  االصطناعي  الذكاء  وتأثير  التكنولوجيا،  قطاع 

وظيفية للمرأة، والعوائق التي تواجه المرأة في بيئة العمل، وضرورة 

األساس. من  متساوية  ا 
ً

فرص الشابات  إعطاء 

وقد تمت مناقشة األفكار التي أفضت إليها النقاشات، وشملت 

أهمية تقديم نماذج إيجابية، والدور المهم للدعم الحكومي لتحقيق 

التوازن بين الجنسين، وضمان إحاطة الشابات بالفرص التي يوفرها 

قطاع التكنولوجيا.
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لالستدامة  السيدات  لملتقى  الرئيسة  المحاور  أستكشف 

المتجددة: والطاقة  والبيئة 

	  �������������������������������������������������������������������������������������

	  �������������������������������������������������������������������������������������

	  �������������������������������������������������������������������������������������

	  �������������������������������������������������������������������������������������

ختام�الروؤية

  
أبحث في موقع "هيئة كهرباء ومياه دبي" 

قامت  التي  الذكية  المبادرات  عن  للتعرف 

زمالئي: أمام  وأعرضها  الهيئة،  بها 

www.dewa.gov.ae

	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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أثر البتكار التكنولوجي 

في قطاعي النفط والغاز 

الطبيعي

تحمل المسؤولية. 	المبادرة لالبتكار. 	المحافظة على موارد الطاقة. 	

قيم ومواطنة

تقنيات  على  بتركيزها  المنطقة  في  الناشئة  الشركات  نمو  دعم  وحدات  من  غيرها  عن  التكنولوجي  االبتكار  دعم  وحدة  تنفرد 

دولة  في  الناشئين  للمبتكرين  الدعم  سبل  توفير  على  الوحدة  وستعمل  الشركات،  تلك  جذب  بأسلوب  الكبيرة  والعناية  االستدامة، 

اإلمارات العربية المتحدة والدول المجاورة، في مجاالت الطاقة والمياه والتكنولوجيا النظيفة من خالل التمويل المالي، والتدريب، 

العمل. مكان  وتوفير  واإلشراف، 

 وتهدف وحدات دعم االبتكار إلى االنتقال بأفكار الشركات الناشئة إلى منتجات قابلة لالستمرار، مع إمكانية التسويق، وستنمو 

المشاريع الجديدة بطريقة مستدامة ضمن شبكة من المبتكرين لتشكل - مستقبال العجلة- المحفزة على االبتكار في أبوظبي وكافة 

أنحاء المنطقة.

الفكرة الرئيسة

 مخطط الرؤية

أثر االبتكار 
التكنولوجي في 

قطاعي النفط 
والغاز الطبيعي. 

ثانًيا

ل أوَّ

مشروعات المصادر غير التقليدية واآلثار المترتبة على اقتصاديات 
المكامن غير التقليدية. 

البنية التحتية وتحديات البحث والتطوير التي تواجه قطاعي النفط والغاز 
الطبيعي. 

الهزة األرضية 	الغاز الصخري.  	االبتكار التكنولوجي. 	الوقود األحفوري. 	

المفاهيم والمصطلحات

الرؤية الثالثة

نواتج�التعلم

يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية.  

يلخص التغيرات التي طرأت على قطاعي النفط والغاز في الثمانينيات.  

يصمم خريطة ذهنية لنفقات البحث والتطوير لقطاعي النفط والغاز.  

يصنف نفقات البحث والتطوير لقطاعي النفط والغاز.  

يستخلص النتائج المترتبة على نجاح تطوير قطاعي النفط والغاز.  

في    التكنولوجي  االبتكار  تعزيز  في  الرشيدة  القيادة  دور  يقدر 

الطبيعي. والغاز  النفط  قطاعي 
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البنية التحتية وتحديات البحث والتطوير التي تواجه قطاعي النفط والغاز الطبيعي. أوًل

� اأقراأ�واأجيب�

في  الطاقة(  )التكنولوجيا ومستقبل  في كتاب  الواردة  الفقرات  بعناية  أقرأ 
اآلتية: األسئلة  أجيب عن  ثم   ،)94-92( الصفحات 

  
ألخص التغيرات التي حدثت في الثمانينات من القرن العشرين على قطاعي 

النفط والغاز.

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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أدون جهود البحث والتطوير التي تقوم بها شركات الخدمات المختلفة. 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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أستكمل في المخطط الذهني اآلتي: 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

اأحدد�ال�سركات�التي�ت�سيطر�على�%�90من��سوق�الخدمات�هي:�

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 
األوساط األكاديمية 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

اأ�سجل�الجهات�الفاعلة�في�مجال�البحث�والتطوير

ع معرفتك وسِّ

:Fossil fuels الوقود األحفوري

 هو الوقود الذي تشكَّل عن طريق عمليات 

للعضيات  الالهوائي  الهضم  مثل  طبيعية 

النافقة المدفونة. 

الناتج  العضيات والوقود األحفوري  عمر 

عنهم عادة ما يصل لماليين السنين، وفي 

650 مليون سنة. بعض األحيان يتجاوز 

الط��ــة ال�ال�ــة: أنط االبتكار التكنولوجي عي قطاعي النثأ والطاز الطةيعي 
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الرؤية الثالثة

وسع معرفتك: وّفر الطاقة في أوقات الذروة

تساهم حملة "وفر الطاقة في أوقات الذروة صيًفا" في تعزيز وعي متعاملي "هيئة 

كهرباء ومياه دبي" بأهمية تجنب استعمال التجهيزات واألجهزة الكهربائية في 

ا. 
ً

ا و5 عصر
ً

أوقات الذروة، أي بين الساعة 12 ظهر

 وتسعى برامج الحملة إلى تعريف المتعاملين في قطاع االستهالك المنزلي بكيفية 

المساهمة في تخفيض الحمل على نظام توليد الكهرباء، وذلك من خالل استخدام 

األجهزة الكهربائية عالية االستهالك خارج فترة الذروة، مثل المكواة الكهربائية 

والغساالت والنشافات وغساالت الصحون وسخانات المياه واألفران الكهربائية وغيرها.

اأقراأ�واأ�سنف

الطاقة(،  ومستقبل  )التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرة  بتركيز  أقرأ 
اآلتي: السؤال  عن  أجيب  ثم   ،)100-99( من  الصفحات 

  
أستكمل المخطط الذهني اآلتي:

أستنتج نفقات البحث والتطوير ضمن قطاع النفط والغاز 

نفقات بحثية فعلية.

	 ..........................................................................................................

	 ..........................................................................................................

نفقات غير بحثية وتضم مجاالت:

	 .....................................................................................................

تطوير الطريقة والمنتجات 	

حديث اإلمارات

الطاقة�في�دولة�الإمارات
تشير الدراسات التي أجرتها حكومة 

اإلمارات  دولة  حاجة  إلى  أبوظبي 

والملِّحة  الماسة  المتحدة  العربية 

للكهرباء،  وبيئية  جديدة  لمصادر 

وصول  إلى  الدراسات  تشير  حيث 

االحتياج السنوي الوطني من الكهرباء 

إلى أكثر من أربعين ألف ميجاوات 

ر  َقدَّ
ُ
ي ما  أي  2020؛  عام  بحلول 

ه 
ُ
نسبت تراكمي  سنوي  نمو   

ِ

بمعدل

عتبر توليد 
ُ
ا، وي

ً
تسعة في المائة تقريب

ا 
ً
ي

ِ

د
ْ
ج

ُ
ا وم

ً
ا متاح

ً
الطاقة النووية مصدر

للحصول على الكهرباء في الدولة، 

وذلك من النواحي االقتصادية والبيئية 

واستقرار اإلمداد، باإلضافة إلى تطوير 

البنية التحتية الوطنية، أضف إلى ذلك 

أن الدولة لديها القدرة على تطوير هذه 

التقنية بشكل آمن وفعال، بحيث يتم 

توفير الكهرباء لشبكة الطاقة بحلول 

.2017 عام 
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� اأقراأ�واأجيب�

أقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجيب عن األسئلة.

قيمت خالل الفترة من)18 
ُ
تعتبر القمة العالمية لطاقة المستقبل 2016 م- التي أ

- 21 يناير( ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي لالستدامة" الذي تستضيفه "مصدر" 

بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - منصة مهمة، يلتقي خاللها خبراء الطاقة من 

مختلف أنحاء العالم؛ لدعم الباحثين، وتشجيع االبتكار في حلول الطاقة المتجددة.

ا بالتزامن مع 
ًّ
وساهمت فعاليات "أسبوع أبوظبي لالستدامة" - الذي انطلق رسمي

االجتماع السادس للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في 

ا لتطوير ونشر حلول 
ًّ
ا ورائًدا عالمي

ًّ
ا دولي

ً
تعزيز مكانة أبوظبي؛ بوصفها مركز

الطاقة التقليدية والجديدة.

ه 
َ
ويمثل "أسبوع أبوظبي لالستدامة" تجسيًدا لإلرث العريق الذي أرسى دعائم

القائُد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مجال التنمية 

ا من خطط دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ًّ
ا أساسي

ً
المستدامة، التي باتت تمثِّل جزء

الرامية إلى تعزيز النمو االقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء رأس المال 

البشري، بجانب الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لمجال تشجيع المبادرات 

المتميزة لدعم مشروعات طاقة المستقل. 

كما أن الريادة اإلماراتية في مجال االهتمام بطاقة المستقبل ما كانت لتتحقق 

لوال الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

"حفظه الله".

  
ا للفقرة السابقة.

ً
ضع عنوانًا مناسب

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
للعام  الطاقة  لمستقبل  العالمية  القمة  أبوظبي  استضافة  سبب  أستنتج 

2016م.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
ل النتائج المترتبة على فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة.

ِّ
أسج

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مفاهيم ومصطلحات

االبتكار التكنولوجي 

تقديم منتج )خدمة(، أو عملية جديدة، أو 

محسنة بدرجة كبيرة، أو طريقة تسويقية 

في  جديدة  تنظيمية  طريقة  أو  جديدة، 

ممارسات األعمال، أو العالقات الخارجية.

غير التكنولوجي

العمليةالمؤسسي

خدمة

المنتجالخدمات

التكنولوجي

االبتكار
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الرؤية الثالثة

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مشروعات المصادر غير التقليدية واآلثار المترتبة على اقتصاديات المكامن غير التقليديةثانًيا

اأقراأ�واأ�ستنتج

أالحظ بعناية الشكل )3-11( الوارد في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( الصفحة )103-104(، وأجيب 
على األسئلة اآلتية:

  
أستخلص النتيجة المترتبة على النجاح الذي حققه تطوير الغاز الصخري. 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أستخرج حقيقة اقتصادية من الشكل )11-3(.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
ا: اإلنتاج التراكمي لبئر حقل بكين، أم اإلنتاج التراكمي للبئر العمودية 

ً
أستنتج من الشكل )3-11( أيهما أكثر إنتاج

األمريكية.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اأقراأ�واأ�ستكمل�

أقرأ بتركيز الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( من 
الصفحة )105-107(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية.   

  
أستكمل العبارات اآلتية بما يناسبها:

تحتل الواليات المتحدة من حيث إنتاج النفط المركز .............................   

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية هي الرائدة في إنتاج ....................................  

  
د سبب خسارة اإلنتاجية من بعض التطبيقات المحتملة في المكامن  أحدِّ

التقليدية.

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أفسر مفهوم الحافز التقليدي لحفر اآلبار األفقية. 

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مفاهيم ومصطلحات

الهزة األرضية 

على  والجيولوجيا،  البيئة  حسب  تعرف 

حدث تحت سطح األرض، أو 
َ
أنها شرخ ي

موجات  تتبعه  وبالتالي  داخلي،  انفجار 

والتي  الشرخ،  نقطة  عن  تبتعد  صدمية، 

)البؤرة(. ُتسمى 
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اأتوا�سل�مع�الآخرين:�

  
د بعًضا من مهام اآلبار األفقية.  بالتعاون مع زمالئي أعدِّ

	 ................................................................................................................................................

	 ................................................................................................................................................

الشيخ  الله،  بإذن  له  المغفور  س، 
ِّ
المؤس الوالد  اسم  المستقبل" تحمل  لطاقة  زايد  "جائزة 

الحكيمة.  يته  ثراه، وَتستمد وجودها من رؤ الله  ب 
َّ
نهيان، طي آل  بن سلطان  زايد 

وقد أعلن الفريق أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- في دولة اإلمارات العربية المتحدة، عن تأسيس 

"جائزة زايد لطاقة المستقبل" خالل "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2008" تأكيًدا لاللتزام 

ها الشيُخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.
َ

بمبادئ التنمية المستدامة، والمسؤولية البيئية التي أرسى ركائز

رين 

ِ

ومن خالل تأسيس "جائزة زايد لطاقة المستقبل"، تهدف أبوظبي وشركاؤها الدوليون إلى تشجيع الجيل التالي من المبتك

ا من الخيال.
ً
العالميين في مجال الطاقة على إيجاد حلول مستقبلية مبتكرة، قد تبدو اليوم ضرب

ا وموهبًة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. 
ً
تم إطالق الجائزة عام 2008 م الكتشاف وتقدير أكثر رواد العالم إبداع

وتهدف الجائزة إلى إلهام وتشجيع التفكير المستقبلي، واالحتفاء باإلنجازات اإليجابية الحالية في هذا القطاع الحيوي.

رين وأصحاب الكفاءات، ممن تجمعهم رؤية 

ِ

 أبرز القادة والمبتك
ُّ
إن جائزة زايد لطاقة المستقبل تسعى إلى بناء مجتمع يضم

د القيم الرئيسة للجائزة، والمتمثلة في الرؤية طويلة األمد، واالبتكار، وروح القيادة، وتحقيق تأثير ملموس.
ِّ

مشتركة، تجس

ويتمثل الهدف األساسي من هذه الجهود في ضمان توسع نطاق الجائزة، واستمرار تواصلها مع المبتكرين، بما يضمن امتداد 

تأثيرها، وحفز االبتكار في مختلف أرجاء العالم.

ز قدرَتها على إحداث تأثير إيجابي كبير على المستويين العالمي والمحلي، 
ِّ

واليوم، أصبحت الجائزة تتمتع بمكانة مرموقة، تعز

ا، تفخر به األجيال. 
ًّ
خ مكانتها؛ لتكون إرثًا حي

ِّ
وفريق عمل الجائزة مستعد للتعاون مع الجميع بما يحقق أهدافها، ويرس

جائزة زايد لطاقة المستقبل

� اأقراأ�واأجيب�

أقرأ فقرة الفقرة السابقة بتمعن، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:
  

أستخرج حقيقة من الفقرة. 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

جولة�اإلكترونية:�
شبكة  خالل  من  معلومات  أجمع 

المعلومات الدولية عن أحدث حقول 

الغاز الطبيعي المكتشفة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 2020.

الط��ــة ال�ال�ــة: أنط االبتكار التكنولوجي عي قطاعي النثأ والطاز الطةيعي 

51 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة



  
أستكمل المخطط الذهني اآلتي: 

����������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������  ����������������������������������������������������������������������������� 

ما�اأهداف�جائزة�زايد�لطاقة�الم�ستقبل؟

  
أعبر عن تقديري لقيادتنا الرشيدة للتركيز على االبتكار في مجاالت طاقة المستقبل:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ختام�الروؤية

أبحث في شبكة المعلومات الدولية عن: مشاريع ابتكارية تم تنفيذها في إحدى مدن دولتي، وأعرضها أمام زمالئي: 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي

تحقيق الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي

انطالًقا من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم إمارة أبوظبي، حفظه 

الله، وتوجيهات الفريق أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة -حفظه الله، أعلنت حكومة أبوظبي عن خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد اإلمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، 

ا على قطاع النفط، كمصدر رئيس للنشاط االقتصادي. 
ًّ
وتقليل االعتماد تدريجي

الرؤية الثالثة

ليس المال أو الموارد هي 

التي تصنع الفرق في العمل 

الحكومي، بل األفكار هي 

التي تضعنا في المقدمة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم 

ديب -رعاه الله-
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2030 إلمارة أبوظبي" خطة شاملة لتنويع اقتصاد اإلمارة، وتحقيق  وتقدم الوثيقة التي جاءت تحت عنوان "الرؤية االقتصادية 

زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي لإلمارة بحلول العام 2030. 

وتتمثل الخطوة التالية بعد وضع األهداف االقتصادية طويلة األجل في وضع أهداف متوسطة األجل.

ا إلى رؤية أبوظبي االقتصادية 2030، ستعمل أبوظبي على إعداد وتنفيذ إستراتيجيات تطوير خماسية؛ لضمان تقدمها نحو 
ً
استناد

هذه الرؤية. 

�لر�ؤية �لقت�صادية 2030 لإمارة �أبو ظبي

�لر�ؤية �لقت�صادية 2030
»�إر�صاء �قت�صاد م�صتد�م �متنوع 
يرتكز على �لأن�صطة ذ�ت �لقيمة 
�لم�صافة �لعالية، �ي�صجع �لم�صر�عات 
�لخا�صة ��لر�ح �ل�صتثمارية لدي 
�لأفر�د �يكون على درجة عالية من 
�لندماج في �لقت�صاد �لعالمي، بما 
يوؤ�ل �إلى فر�ص �أف�صل للجميع«

بناء �قت�صاد م�صتد�م

�لتوجه نحو �لتنويع

تو�صيع قاعدة م�صاريع �لأعمال

تحقيق �أق�صى درجات �لتناف�صية

 تنمية �لمو�رد �لوطنية
في �أبوظبي

تمكين �لمر�أة في �لقت�صاد

��صتقطاب �لأيدي �لعاملة 
�لأجنبية �لماهرة

ت�صريع �تيرة �لتنمية في 
�لمناطق �لنائية

بناء تنمية �قت�صادية متو�زنة 
�إقليمًيا ��جتماعًيا تعود بالفو�ئد 

على �لجميع.

كما  حدة،  على  اقتصادي  قطاع  لكل  محددة  تنموية  وأهداًفا  خططًا  االقتصادي  للتطوير  الخماسية  اإلستراتيجيات  تتضمن 

ا، تهدف لضمان استمرارية العمل بفعالية. سيتم أيًضا تصميم إستراتيجيات لتمكين 
ً

تتضمن خططًا تنفيذية على مدار اثني عشر شهر

المبادرات.  المستهدفة من خالل هذه  القطاعات  تلك  لنمو  الضرورية  الموارد  السياسيات، وتطوير  اإلصالحات في 

ستعمل دائرة التنمية االقتصادية بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتطوير االقتصادي، واألمانة العامة للمجلس التنفيذي على إنشاء 

إنتاج خطط اقتصادية ذات أهداف شاملة، سيتم تنظيم تلك اإلستراتيجيات  وتنسيق إستراتيجيات التطوير االقتصادي الخماسية، و

حسب النواحي ذات األولوية من حيث التطوير االقتصادي، وسيتم قيادتها بواسطة المعنيين من القطاعين الخاص والعام، وسيكون 

والهيئات  للحكومة  الشاملة  اإلستراتيجية  الخطط  في  االقتصادية  اإلستراتيجيات  انعكاس  من  التأكد  في  مهم  دور  العامة  لألمانة 

الفردية.

 على نحو مماثل للرؤية االقتصادية لإلمارة، فإن إستراتيجية التطوير االقتصادي الخماسية ألبوظبي، وباإلضافة إلى إستراتيجيات 

بالتحول االقتصادي على  بالدرجة األولى من خبرة عدد من الخبراء والمؤسسات المختصة  التطوير االقتصادي الالحقة، ستستفيد 

مستوى العالم، باإلضافة لعدد من المتخصصين الذين تم اختيارهم ممن لديهم معرفة عميقة بالتعقيدات المتعلقة باالقتصاد والسكان 

في اإلمارة. 

ن هنا إلى ضمان مستقبل آمن مستقر لسكان أبوظبي. والهدف النهائي من ذلك هو إيجاد 
َّ
 تسعى الرؤية االقتصادية كما هو مبي

ا لتلبية احتياجات الغد. 
ًّ
ل ذاتي

َّ
مجتمع يثق بدوره التنموي كمحور اقتصادي عالمي قادر على التحو

االقتصادية  بأهدافها  ا 
ً
ُقُدم للمضي  لُها 

ِّ
َخو

ُ
ي ا 

ًّ
قوي ا 

ً
ا موقع

ً
أبوظبي حالي السابقة، تحتل  به األجيال  قامت  الذي  الجاد  للعمل  ونتيجة 

المتواصلة.  سكانها  وجهود  الرشيدة،  للقيادة  نتيجة  أكبر،  ا 
ً
نجاح أبوظبي  ستحقق   2030 حلول  ومع  واالجتماعية، 

الط��ــة ال�ال�ــة: أنط االبتكار التكنولوجي عي قطاعي النثأ والطاز الطةيعي 
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السياسات العامة 

واتجاهات الستثمار في 

الطاقة تكنولوجيا 

نواتج�التعلم

يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية.  

يعدد مظاهر التصرف في االستثمار.  

يقارن الحقبات المختلفة في توليد الطاقة الكهربائية.  

يتعرف التوجهات الجديدة المستخدمة في الرمال النفطية.  

يقدر جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في االستثمار في الطاقة   

المتجددة. 

التطور 	المسؤولية المجتمعية. 	المحافظة على البيئة. 	

قيم ومواطنة

على  واضحة  عالمات  الكربون،  المنخفضة  التكنولوجيات  لمصلحة  الطاقة  تكنولوجيا  في  االستثمار  يعتبر 

التغيير في حصص وقود الطاقة األولية، فالبشر يضعون استراتيجيات كثيرة للحصول على الوقود وتحويله إلى طاقة 

لضمان بقائهم .أما الوسائل للقيام بذلك - أي التكنولوجيا - المستخدمة في استكشاف موارد الطاقة واستخراجها 

ونقلها وتحويلها واستخدامها متعددة واتجاهات االستثمار في تكنولوجيا الطاقة موضوع واسع.

الفكرة الرئيسة

االستثمار 	

مدينة مصدر 	

التزبيد 	

الرمال النفطية 	

التكسير الهيدروليكي 	

المفاهيم والمصطلحات

 مخطط الرؤية

الرؤية الرابعة

أوًل

ثانًيا

التجاهات العالمية في استثمارات الطاقة

التحديات أمام الطاقة المتجددة

 السياسات
العامة واتجاهات 

االستثمار في 
تكنولوجيا الطاقة
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االتجاهات العالمية في استثمارات الطاقةأوًل

اأقراأ�واأجيب:�

أقرأ بتمعن الفقرة الواردة في كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة« صفحة 
)124( ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

  
أفسر مفهوم االستثمار.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

استثمارات الصناديق الفردية 

أو التقاعدية في األسهم

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

ألخص مظاهر 

التصرف في 

االستثمار:

اأقراأ�واأقارن�

أقرأ بعناية كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة« الصفحات )125 - 127(، 
ثم أجيب عن األسئلة اآلتية: 

  
أبين أسباب انهيار أسعار النفط ما بين عامي )1985 - 1986( م.

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

حديث اإلمارات

 )42( منهم  دولة   )150( شاركت 

ا في الجمعية العمومية السادسة 
ً

وزير

لـ »آيرينا« بأبوظبي، حيث أكدت 

اإلمارات أهمية نشر تقنيات الطاقة 

المتجددة في دعم التنمية المستدامة.

وام/وكالة أنباء اإلمارات 

جولة�اإلكترونية:�
المعلومـات  في شبكـة  ابحث 

الدولية عن محطة )شمس 1( ثم 

ألخص ما قرأت في خمسة أسطر.

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

الط��ــة الطابعــة: اليياااى العامة والراماى االات�مار عي لكنولوجيا الطاقة 
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أقارن االتجاهات في قدرات توليد الطاقة الكهربائية وفق الجدول اآلتي: 

حقبة الالكربونحقبة األسواقحقبة الالنفطوجه المقارنة

الفترة
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

ما بعد عام 2000

سمات هذه الحقبة
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

تحرير أسواق الكهرباء والغاز

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

اأقراأ�واأحلل:

ا لالرتقاء بقطاع الطاقة 
ً
تمضي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" قدم

التنويع  جهود  تحفيز  في  ا 
ً
أساسي ا 

ً
دور وتلعب  والعالم،  أبوظبي  في  النظيفة 

2006 وهي »أول مدينة خالية  تأسست »مصدر« في عام  االقتصادي لإلمارة. 

أنها  أي   " الشمسية  الطاقة  المتجددة«  بالطاقة  تعمل  والنفايات،  الكربون  من 
منهجية شاملة  تتبع "مصدر"  التلوث«.  من  البيئة وتمنعها  تحافظ على سالمة 

المكملة  البحثية  وذراعها  المختلفة  أعمالها  وحدات  مع  عملها  في  ومنظمة 

للدراسات  البحثية  الجامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم  مصدر  معهد  ألعمالها؛ 

مشاريع  تطوير  منها  محددة  أهداف  على  عملها  في  "مصدر"  وتركز  العليا. 

ودعم  المياه  على  والحفاظ  المستدام  العمراني  والتطوير  النظيفة  الطاقة 

لمواكبة  أوسع  نطاق  على  العمل  للشركة  يتيح  مما  لإلمارة  االقتصادي  التنوع 

ة. ويساعد هذا النهج الشامل على ترسيخ مكانة 
ّ
تحديات االستدامة المستقبلي

ضمان  عن  فضاًل  العالمي،  النظيفة  الطاقة  قطاع  رواد  طليعة  في  "مصدر" 

ا.
ًّ
تجاري ومجدية  مبتكرة  ونظم  تقنيات  بتطوير  المتمثلة  أهدافها  تحقيق 

أقرأ النص السابق مستعينًا بمصادر التعلم األخرى ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:
  

ا لمدينة مصدر: 
ً
أضع تعريًفا مناسب

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أعدد ثالثا من أهداف بناء مدينة مصدر.

	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اليوم  ماسة  بحاجة  العالم 
الطاقة  مصادر  من  المزيد  إلى 
نظيفة  تعد  التي  تلك  وباألخص 
ومنخفضة الكربون. ونحن نعمل 
الحلول  إيجاد  أجل  من  جاهًدا 
المستدامة في أقرب وقت ممكن.

الدكتور سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس إدارة مصدر

رؤى مستقبلية: 

الرؤية الرابعة
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ما عالقة مدينة »مصدر« بالتجارة؟

	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اأقراأ�واحدد:
)التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  أقرأ 
 ،)129  -  128( الصفحات  الطاقة(  ومستقبل 

اآلتية:  األسئلة  عن  أجيب  ثم 

  
الحكومي  للفريق  اجتماع  أول  أسجل 

الدولي بشأن تغير المناخ في عام ...................

  
أعدد أسباب تراجع انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون في االتحاد األوروبي.

	  ����������������������������������������������������������

	  ����������������������������������������������������������

  
االقتصادي  التعاون  منظمة  أعضاء  أحدد 

والتنمية األوروبية على الخريطة المقابلة.

  
أستخرج ثالث حقائق من الجدول )4 - 1( صفحة )130( من كتاب التكنولوجيا ومستقبل الطاقة:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3
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اأقراأ�واأ�ستنتج:

بلومبرغ  بيانات  قاعدة  إلى  استناًدا  للبيئة،  المتحدة  األمم  برنامج  يصدر 
في  »االستثمار  في  االتجاهات  عن  سنوية  إحاطة  الجديدة  الطاقة  لتمويل 
المتجددة،  الطاقة  العالمية لمصادر  الحالة  بتقرير  المتجددة« تعرف  الطاقة 
وهي  والعشرين  الحادي  للقرن  المتجددة  الطاقة  سياسات  إطار شبكة  في 
مصادر  لمصلحة  الحكومات  قادة  لبعض  للمعلومات  مفيدا  مصدرا  تمثل 

المتجددة. الطاقة 

الطاقة(،  ومستقبل  )التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بعناية  أقرأ 
اآلتية:  األسئلة  عن  أجيب  ثم   ،)137  -  136( الصفحات 

  
أستنتج النتائج التي وردت في تقرير بلومبرغ.

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

اأقراأ�واأجيب:�

الطاقة(  ومستقبل  )التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بتركيز  أقرأ 
اآلتية: األسئلة  عن  أجيب  ثم   ،)143  -  142( الصفحات 

  
أتعرف نتيجة وفرة المعروض من معدات الطاقة الشمسية.

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أقرأ الشكل )4-5( ثم أتعرف إلى الدولة التي تصدرت إنتاج خاليا / وحدات 

الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أبين سبب وفرة معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

»مصدر« توقع اتفاقية شراء الطاقة 
الشمسية  الطاقة  بمحطة  الخاصة 

الكهروضوئية باألردن.
أعلنت »مصدر« شركة أبوظبي لطاقة 
المستقبل عن إحرازها تقدما ملحوظا 
في عمليات تطويرها ألكبر مشروع 
األردنية  المملكة  في  شمسية  طاقة 
الهاشمية وذلك بالتوقيع على اتفاقية 
شراء الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة 
والبالغة  الكهروضوئية  الشمسية 

قدرتها 200 ميجاواط.

وام / وكالة أنباء اإلمارات.

رؤى مستقبلية: 

صورة وتعليق

������������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

الرؤية الرابعة

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة58



أول رحلة حول العالم
من دون وقود تقلع من أبوظبي

المعرض  في  الطلبة  إمبلس" شارك  بيكارد من "سوالر  برتراند  )المستكشف 

بالطاقة  تعمل  طائرة  بأول  وتحليقه  مغامراته   )2016( لالبتكار  الوطني 

العالم(. حول  الشمسية 

ابحث في مصادر المعلومات الدولية كيف واجه المستكشف برتراند بيكارد الصعوبات خالل التحليق عبر القارات   

وكيف استطاع التغلب عليها؟

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

سبق عالمي لدولة اإلمارات

»نحن نعيش اليوم في عالم يشهد تغيرات 

ومليئة  مستمرة  وتطورات  سريعة، 

بالفرص واالكتشافات واالختراعات«.

صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة -حفظه الله-

خليفة القائد

التحديات أمام الطاقة المتجددةثانًيا

اأقراأ�واأ�ستنتج:
التي  التقلب في صناعة الطاقة المتجددة ناتج عن إغراءات السياسات  )إن 

حواجز  المتجددة  الطاقة  وتواجه  المادية  الجوانب  على  التغلب  إلى  تهدف 

والمستثمرين(. التجارية  والنزاعات  الساسة  من  مستعصية 

أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في 
الصفحات )143 - 145(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتي:

  
أستنتج التحديات التي لخصها )ديفيد فريدلي( للطاقة البديلة.

	 ���������������������������������������������

	 ���������������������������������������������

	 ���������������������������������������������

	  �������������������������������������������

	  �������������������������������������������

ع معرفتك وسِّ

التكسير الهيدروليكي:

هو الحقن بالضغط العالي للمياه 

والرمل والكيماويات لتكسير الصخور 

المحتوية على النفط والغاز الطبيعي 

لزيادة النفاذية.

1
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أضع تعريفا مناسبا )للتزبيد( 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اأقراأ�واحدد:

أقرأ بدقة الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا 
ومستقبل الطاقة( الصفحات )157 - 158(، ثم 

أجيب عن األسئلة اآلتية: 
  

الغاز  تصدير  مشروعات  عدد  أتعرف 

الطبيعي المسال المقترحــــة في أمريكا 

.................................... الشمالية 

  
الطبيعي  الغاز  تصدير  مشروعات  أحدد 

المطل  المائي  المسطح  تحديد  مع  المسال 

على هذه المشاريع على الخريطة المقابلة.

  
هذه  تواجه  التي  التحديات  بعض  أستنتج 

المشاريع في كولومبيا البريطانية )كندا(.

	  ����������������������������������������������������������

	  ����������������������������������������������������������

	  ����������������������������������������������������������

	  ����������������������������������������������������������

اأقراأ�واأجيب:�
أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )159 - 163(، ثم أجيب 

عن األسئلة اآلتية:
  

أحدد المصادر المتنامية لإلمداد بالسوائل والتي يمكن أن تتيح للواليات المتحدة االستقالل عن الواردات من خارج 

القارة.

	 ����������������������������������������������������������������������������

	 ����������������������������������������������������������������������������

	 ����������������������������������������������������������������������������

	 ����������������������������������������������������������������������������

  
أستنتج بعض التوجهات الجديدة المستخدمة في الرمال النفطية.

	 ����������������������������������������������������������������������������

	 ����������������������������������������������������������������������������

	 ����������������������������������������������������������������������������

	 ����������������������������������������������������������������������������
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أعدد الدول التي بدأت في االستثمار في الرمال النفطية.

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
ا للرمال النفطية ثم أعرضها على زمالئي في الصف.

ً
أجمع صور

  
أكتب في حدود الخمسة أسطر عن منظمة )التعاون االقتصادي والتنمية( ودورها 

في تراجع االنبعاثات الكربونية.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ختام�الروؤية

جولة�اإلكترونية
أبحث في شبكة المعلومات الدولية 

عن تعريف الرمال النفطية: 

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................
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التحديات�والفر�ض�في�القطاعات�
ذات�ال�ستخدام�الكثيف�للطاقة�

مدخل الوحدة الثانية

الروؤية�
الأولى

الحد�من�ا�ستهالك�الطاقة�في�الت�سنيع:�
الفر�ض�والتحديات

الروؤية�
الثانية

التكنولوجية� والفر�ض� التحديات�
في�قطاع�توليد�الكهرباء�

الروؤية�
الثالثة

التكنولوجيا� والفر�ض� التحديات�
والت�سالت� النقل� قطاعي� في�

نواتج�التعلم

يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية. 	

يصنف الصناعات التحويلية. 	

يوضح التوجهات للحد من استهالك الطاقة في الصناعات التحويلية. 	

يستنتج العوامل التي تمنع انتشار الصمامات الثنائية الباعثة للضوء على  	

نطاق واسع.

يتعرف التحديات والعوامل التي تواجه تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات  	

التحويلية.

يبرز دور دولة اإلمارات العربية المتحدة في دعم البرامج والمبادرات  	

الخاصة بإعادة التدوير أو إعادة التصنيع.

يستنتج التحديات التي يواجهها قطاع توليد الكهرباء. 	

يتعرف الغازات الدفيئة ودورها في تسخين األرض. 	

يبرز التحديات الرئيسة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 	

يبين أهداف هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 	

يثمن دور دولة اإلمارات العربية المتحدة في االستثمار في الطاقة الشمسية  	

بداًل من كهرباء النفط. 

يستنتج أسباب االعتماد على النفط في النقل والمواصالت. 	

يعدد خيارات السياسة الغير تكنولوجية لقطاع النقل البري. 	

يتعرف تكنولوجيا النقل والمواصالت المنخفضة الكربون. 	

االنبعاثات  	 من  التقليل  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  دور  يبرز 

المتجددة. الطاقة  في  االستثمار  إلى  باالتجاه  الكربونية 

الوحدة
2
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الوحدة ال�ااية: التحد�اى والثطص عي ال طاعاى ذاى االاتخدام الك�يف ل طاقة   

توظيف التكنولوجيا في التعليم

لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إحدى أهم ركائز 

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استيعاب  إّن  و المجتمع، 

من  ا 
ً
جزء دُّ  َ

ع
ُ
ي األساسية  ومفاهيمها  مهاراتها  من  والتمكُّن 

القراءة والكتابة والحساب،  إلى جانب  التعليم األساسي، 

وكما أنَّ البيئة التعلمية الجاذبة والفاعلة الدامجة لتقنيات 

قادرة  أصبحت  والعشرين  الحادي  القرن  وتكنولوجيا 

فالمتعلمون  األساسية،  الكفايات  المتعلمين  منح  على 

إنما يعملون  ال يجلسون في صفوف ومقاعد متباعدة، و

المعلم  ومع  بعضهم  ومع  المعرفة  مع  ويتفاعلون  ا 
ً
مع

اإلدارة  وبرامج  الذكية،  السبورة  خالل  من  والتكنولوجيا 

في  الحاسوب  أجهزة  أو من خالل  التعليمية،  والبوابة  الصفية 

المناهج  مع  المتوافقة  التعليمية  للبرمجيات  ما  غفل 
ُ
ي وال  الصف، 

وتعميق  الخبرات،  وتعزيز  المهارات،  بناء  في   
ٍّ
مهم  

ٍ
دور من  الدراسية 

ا للمعلومات التي يحتاجها المعلم 
ً

ا غزير
ً

الفهم، وغرس مبدأ التعلم مدى الحياة، السيما وأن الشبكة المعلوماتية ُتعدُّ مصدر

والمتعلم على حد سواء، لما تحتويه من معلومات وافرة كالموسوعات والقواميس والخرائط والكتب الرقمية، وغيرها من 

ا 
ً
صعب الحصول عليها بالطرائق التقليدية في البحث، ففي الوقت الذي يستغرق فيه المعلم أيام

َ
المصادر المعلوماتية التي ي

الحالي. الوقت  في  دقائق  الوقت  قد ال يستغرق  ما في موضوع معين سابًقا،  بحثه عن معلومات  في 

لتحقيق  استخدامها  احتراف  المتعلم، وتدريبه على  يدرسها  التي  المواد  معالجة  في  التكنولوجيا  تدخل  فإن  ا 
ً

وأخير

ا البد منه، حيث إن سوق العمل العام أو الخاص يتطلب المعرفة 
ً

معايير اإلطار العام الموحد للمعايير الوطنية أصبح أمر

التعامل مع وسائل تكنولوجية متطورة. والمهارة في 

مجاالت تفعيل التكنولوجيا في التعلم القائم على المعايير:
إن اإلطار العام للمعايير يهدف إلى إعداد المتعلم لمهارات القرن الواحد والعشرين، وال شك أن المعرفة الرقمية هي 

إحدى أهم هذه المهارات، ولذا فإن التكنولوجيا ارتبطت في معايير التعلم باألبعاد اآلتية:

اأوًل:�و�سيلة�تعليمية�يمكن�من�خاللها�تحقيق�نواتج�التعلم�بال�سكل�الأمثل:�
استخدامها،  الهدف من  أواًل تحديد  تقتضي  الصوتية  والتسجيالت  التقديمية  والعروض  العرض؛ كاألفالم  إن وسائل 

وتوفير السياق المناسب لها، إضافة إلى تصميم أنشطة تعليمية يقوم بها المتعلمون قبل وأثناء وبعد العرض، كما أن هناك 

الكثير من األدوات والبرامج التي يمكن أن يتم من خاللها تنفيذ أنشطة تفاعلية، تساعد في تحقيق نواتج التعلم بالشكل 

األدوات  هذه  من  النشر  وبالتالي  والكتابة،  التحرير  في  بالمشاركة  للمستخدم  تسمح  التي   Web 1.2 كأدوات  األمثل 

 google docs, wikis, blogs. Emails :التفاعلية من نماذجها

مهارة�الوحدة�الثانية
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ثانًيا:�م�سدر�من�م�سادر�المعرفة�في�عمليات�التعلم�وتكوين�المفاهيم:
من أهم مجاالت استخدام التكنولوجيا التعليمية 

مصادر  من  كمصدر  العنكبوتية  الشبكة  استخدام 

المعلومات، من خالل محركات البحث، وأهم مبادئ 

توظيف اإلنترنت في البحث هي:

تجنب النسخ والسرقة األدبية.  .1

إليجاد  البحث  محركات  استخدام  على  القدرة   .2

تقييمها.  
َّ
ثَم ن 

ِ

وم المالئمة،  المصادر 

الناقــد،  والتفكير  التحليـل،  مهارات  توظيف   .3

المعارف. بناء  في  المشكـالت  حل  ومهارات 

استخدام أدوات التواصل المقننة في بناء المعرفة   .4

بشكل تشاركي.

التكنولوجيا في تحرير ونشر  استخدام أدوات   .5

الكتابات.

التطبيق:
يتعلق هذا المعيار بمهارة البحث في المشروع المدرسي: 

د المعلم موضوع البحث. يحدِّ  .1

يتم تقسيم المتعلمين إلى مجموعات غير متجانسة من حيث المستوى والذكاءات المتعددة.  .2

ا لكيفية صياغة أسئلة البحث والفرضيات وتحديد المشكلة.
ًّ
ا توضيحي

ً
يقدم المعلم نموذج  .3

4.  يمكن للمعلم بمساعدة فني التقنيات أن ينشئ موقع “web quest“ للصف أو مجموعات العمل؛ وذلك لتبادل المعلومات، 

والمشاركة المعرفية بين أعضاء الفرق.

يجب أن يقوم المعلم بالتواصل المستمر مع أعضاء المجموعات؛   .5

للـتأكد من توزيع األدوار، وكذلك تقديم الدعم والتغذية الراجعة 

المستمرة، وطرح أسئلة حل المشكالت.

ه المعلم المتعلمين لألسس السليمة الختيار المصادر من 
ِّ
يوج  .6

الموضحة. المعايير  حسب  وتقييمها  الشبكة، 

ب النسخ من المصادر، حيث إن 
ُّ
يطلب المعلم إلى المتعلمين تجن  .7

 تقييمها وتحليلها واستخدامها 
َّ
ن ثَم

ِ

الغرض هو جمع المعلومات، وم

في حل المشكالت. 
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 بناء المعرفة، ومن أمثلة ذلك: أدوات 
َّ
ن ثَم

ِ

8.  يوظف المعلم أدوات التكنولوجيا التربوية المناسبة لتشارك المعلومات، وم

التكنولوجيا التربوية التي تتيح بناء الخرائط المفاهيمية بشكل تفاعلي وتشاركي. 

9.  يقدم أعضاء كل مجموعة نتاجات أبحاثهم ومشاريعهم، وكذلك يتم توظيف أساليب وأدوات العرض المناسبة لعرض 

النتاجات.

ه المعلم المتعلمين لكيفية توثيق المراجع المستمدة من اإلنترنت. 
ِّ
يوج  .10

ثالًثا:�اأداة�ي�ستخدمها�المتعلم�لعر�ض�نتاجاته،�وما�تو�سل�اإليه�من�بيانات��
لبرامج  المتعلم  ويتحقق ذلك من خالل استخدام 

Prezi مثل  والصوتية  البصرية  والمؤثرات  العرض 

نتاجاته، أو استخدام برامج  و Movie Maker لعرض 

وإلنتاج  البيانات،  إلدخال  البيانات  وقواعد  جداول 

التحليالت  المختلفة، فضاًل عن إجراء  البيانية  الرسوم 

اإلحصائية.

التعاوني، يستخدم  العمل  التطبيق: في مجموعات 

اإللكتروني  الرسوم  ومنظم  الحاسوبية،  المحاكاة 

األنماط. وتصور  وتحديد  الستكشاف 

ويحقق هذا التطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين، 

من خالل: اإلبداع، والتعاون، والتواصل، والتفكير الناقد، 

وحل المشكالت، والعمليات التكنولوجية.

الوحدة ال�ااية: التحد�اى والثطص عي ال طاعاى ذاى االاتخدام الك�يف ل طاقة  الط��ــة الطابعــة: اليياااى العامة والراماى االات�مار عي لكنولوجيا الطاقة  
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خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  اعتمدها  التي  العليا  السياسة  هذه  تمثِّل 

سلسلة  في  هامة  ل 
ُّ

تحو حلقة  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 

المبادرات التنموية التي تطلقها القيادة الرشيدة؛ ألجل تحقيق التقدم والتنويع 

االقتصادي، وضمان االزدهار والريادة، وتهدف بشكل رئيس لالستعداد لعالَم 

ما بعد النفط. 

السمو،  بتسميته صاحب  ه 
َّ
الذي وج االبتكار،  السياسة خالل عام  تأتي هذه 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  ظل  وفي  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 

 للوطن نبتكر 
)االستعداد لعالم ما بعد النفط(
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ُتَشكِّل هذه  التي  لالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطنية  اللجنة  إنشاء  و لالبتكار،  الوطنية  اإلستراتيجية  بإطالق 

أهم مخرجاتها. إحدى  السياسُة 

تبدأ هذه الوثيقة باستعراض وجيز لرؤية اإلمارات 2021، واإلستراتيجية الوطنية لالبتكار، التي تشكِّل المظلة 

والدافع الرئيس نحو وضع هذه السياسة، ثم توضح أهمية سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والمقومات الحالية 

لدولة اإلمارات، وتنتهي بعدها إلى عرض اإلطار العام للسياسة التي تتضمن رؤية وطموح دولة اإلمارات في مجال 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ومجاالت التركيز المستهدفة، والممكنات التي سيتم العمل على تعزيزها. 

العليا وتحقيقها، وصواًل ألن تكون  السياسة  المتحدة على تنفيذ هذه  العربية  ستعمل حكومة دولة اإلمارات 

ا على مستوى العالم، بخبرات وموارد وتشريعات وبنى تحتية متقدمة 
ً

دولة اإلمارات في مصاف أكثر الدول ابتكار

ومبتكرة.

مبتكر إماراتي: 

ثالثة مبتكرين إماراتيين أعضاء في مجموعة العلماء الشباب العالمية.

أعلنت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة اختيار نخبة من مواطنيها المبتكرين لعضوية مجموعة العلماء 

على  العلمية  المجتمعات  أرقى  أحد  دُّ  َ
ُتع التي  »دافوس«،  العالمي  االقتصادي  للمنتدى  التابعة  العالمية،  الشباب 

العالم. مستوى 

الدكتورة حبيبة الصفار:

األستاذ المساعد، مدير مركز جامعة خليفة للتكنولوجيا 

الحيوية، في جامعة خليفة، وهي أول إماراتية ترسم خريطة 

جينية للوقاية والكشف المبكر عن مرض السكري. 
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الحد من استهالك الطاقة 

 في التصنيع:

الفرص والتحديات

نواتج التعلم

يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية.  

يصنف الصناعات التحويلية.  

يوضح التوجهات للحدِّ من استهالك الطاقة في الصناعات التحويلية.  

يستنتج العوامل التي تمنع انتشار الصمامات الثنائية الباعثة للضوء على نطاق واسع.  

يتعرف التحديات، والعوامل التي تواجه تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات   

التحويلية.

يبرز دور دولة اإلمارات العربية المتحدة في دعم البرامج والمبادرات   

الخاصة بإعادة التدوير أو إعادة التصنيع.

تجويد العمل. 	المشاركة الفاعلة. 	المحافظة على الموارد 	

قيم ومواطنة

ا بوصفه عملية مستهلكة للطاقة؛ يتم بموجبها تحويل المواد األساسية إلى 
ً
ف التصنيع )أو الصناعات التحويلية( عموم

ّ
يعر

منتجات نهائية مفيدة. والصناعات التحويلية ركيزة من ركائز المجتمع الحديث، وهي مسؤولة عن إيجاد السلع التي تتطلبها 

أساليب الحياة الحديثة، كما أنها قوة اقتصادية مفصلية تسهم بنحو %26.3 من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. وفي اآلونة 

األخيرة أصبحت الصناعات التحويلية محط تركيز الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، على اعتبار أنها مسؤولة عن نحو 

%20 من انبعاثات غازات الدفيئة.

الفكرة الرئيسة

الرؤية األولى

كفاءة الطاقة  	

التصنيع اإلضافي )الطباعة الثالثية األبعاد( 	

المعالجة بالمجال المغناطيسي  	

إعادة التصنيع  	

المفاهيم والمصطلحات

الحد من استهالك 
الطاقة في التصنيع: 

الفرص والتحديات

ثانًيا

أوًل

التحديات المرتبطة بفرص الحد من الطاقة. 

استهالك الطاقة في الصناعات التحويلية.

 مخطط الرؤية
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 استهالك الطاقة في الصناعات التحويليةأوًل

اأقراأ واأ�صنف
أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )184 - 187(، ثم أجيب 

عن األسئلة اآلتية:
  

أستنتج حقيقة من خالل قراءة الشكل )1 - 5( في صفحة )184(.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أصنف المحركات التي تؤدي إلى الحد من استهالك الطاقة في الصناعات التحويلية.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اأقراأ واأجيب: 
األسئلة  عن  أجيب  ثم   ،)191( الصفحة  الطاقة(،  ومستقبل  )التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بتركيز  أقرأ 

اآلتية:

كيف يمكن تصنيف الصناعات التحويلية إلى قسمين؟ 

..................................................................................................... 1

مثل: 

صناعات تكرير النفط. 	

	 .........................................................................................................

2 الصناعات المنفصلة.

مثل: 

	 .........................................................................................................

	 .........................................................................................................

اأقراأ واأحلل:
الطاقة(،  ومستقبل  )التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بعناية  أقرأ 

اآلتية: األسئلة  عن  أجيب  ثم   ،)193( الصفحة 
  

أتعرف إلى الصناعات التي تستهلك الجزء األكبر من الطاقة في الواليات 

المتحدة األمريكية ......................................................................................................... 

  
أستنتج أقل القطاعات التي تستهلك طاقة أقل .......................................................

..................................................................................................................................................

  
ماذا تتوقع أن يحدث لو استمر استهالك الطاقة بكميات كبيرة في العمليات 

التحويلية؟

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

خسائر التوليد/
النقل اخلارجي

23%

استهالك يف 
العمليات

48%

استخدام الطاقة يف املنشآت 3%

خسائر التوليد/
النقل يف املوقع

 خسائر13%
 معدات

 حتويل
الطاقة
13%

املتوسط املرجح لتوزيع طاقة الصناعات 
التحويلية يف الصناعة بالواليات املتحدة

 نه�حــت  �انــ�ا  ن د لا  صمفلا  نيلصت ا   نمقاطلا  نلهت ا نم دحلا 
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اأ�ستخل�ض�واأكمل:

أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، الصفحة )194(، ثم أجيب عن األسئلة 
اآلتية:

  
أتعرف التوجهات للحد من استهالك الطاقة في الصناعات التحويلية:

ا:أواًل
ً
ثالًثاثاني

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أقرأ بتأنٍّ الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )196 - 197(، ثم أجيب عن 
األسئلة اآلتية:

  
أفسر مفهوم كفاءة الطاقة:

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أوضح كيف يمكن قياس كفاءة الطاقة وما الهدف من دراستها؟

	  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

	  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

	  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أحدد بعًضا من أشكال التكنولوجيا من أجل تحسين كفاءة كثافة الطاقة.

  
إدارتها(. قياس الطاقة ونظم الرصد )نظم رصد الطاقة و

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أبين الهدف من قياس الطاقة ونظم الرصد.

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ع معرفتك وسِّ

تنظر حكومات عدة إلى كفاءة الطاقة 

على أنها مصدر طاقة إضافي؛ للتمكن 

من استغالل الطاقة المفقودة، فدول 

مثل )اليابانـ  كورياـ  سنغافورة( تضع 

أهداًفا جريئة لكفاءة الطاقة بسبب:

1  تخفيض تكاليف الطاقة، وتعزيز القدرة 

التنافسية.

2 الحد من انبعاث الغازات الدفيئة.

الرؤية األولى
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أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )200 - 201(، ثم أجيب 
عن األسئلة اآلتية:

  
ا من استهالك الكهرباء ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ًّ
أتعرف نسبة استحواذ اإلضاءة عالمي

  
أعدد أنواع اإلضاءة المتاحة في السوق.

��������������������������������������������������������������������������������   �����������������������������������������������������������������������������   ������������������������������������������������������������������������������

  
أستنتج العوامل التي تمنع انتشار الصمامات الثنائية الباعثة للضوء على نطاق واسع.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أقرأ بتأنٍّ الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )203 - 204(، ثم أجيب عن 
األسئلة اآلتية:

  
أستكمل معلومات الجدول اآلتي:

أستنتج العراقيل التي تعترض تبني المحركات ونظم المحركات العالية الكفاءة: 

1 العراقيل التنظيمية: 

2 العراقيل االقتصادية: 

3 العراقيل التقنية: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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ا�سترجاع�الطاقة�في�عمليات�الت�سنيع:
عزى جزء من هذه الخسائر إلى تبديد الطاقتين: 

ُ
)يوجد هدر للطاقة في التصنيع بأشكال مختلفة، وألسباب متباينة، وي

الحرارية والحركية، وتوجد تكنولوجيات كثيرة الستردادها(.

أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )205 - 206(، ثم ألخص 
ما قرأت في ثالثة أسطر.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

روؤى�م�ستقبلية:

أبتكر مشروًعا للتقليل من الطاقة المهدرة في األجهزة الكهربائية، وأشارك به في أحد المهرجانات الوطنية للعلوم.

الرؤية األولى

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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أقرأ بتأنٍّ الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )207 - 209(، ثم أجيب عن 
األسئلة اآلتية:

  
أبين أقسام التكنولوجيا البديلة الستهالك الطاقة في التصنيع:

أواًل: التصنيع اإلضافي:

تعريفها:

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ا: ...........................................................
ً
ثاني

تعريفها:

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

استرجاع النفايات
في  المنتجات  تزايد كمية  نهاية عمرها، ومع  عند مرحلة  المطاف  نهاية  في  نفايات  تصبح  المادية  المنتجات  جميع 

 
ُ

ج
َّ

و
َ

ر
ُ
األسواق، سوف تتصاعد كمية النفايات أيًضا، ولتقليص التأثير البيئي إلى الحد األدنى، وتحسين االستدامة المادية، ي

إعادة التدوير.  إعادة االستخدام، و للحل القائم على التخفيض، و

عاد تدويرها ال يمكن أن تصبح منتجات مفيدة من جديد سوى عن طريق العمليات التصنيعية.
ُ
َد أن المواد الم

ْ
ي
َ
ب

أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( الصفحات )211 - 213(، ثم أجيب عن 
اآلتية: األسئلة 

  
أعط أمثلة على مواد تعتمد على طاقة موفرة من إعادة التدوير.

���������������������������������������������������������������������������� -   ������������������������������������������������������������������������� -   �������������������������������������������������������������������������� -

  
هل تعتبر جميع المنتجات مناسبة إلعادة التصنيع، ولماذا؟

	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ألخص اعتبارات )شتاينهيلبر( لتحديد مدى مالءمة المنتج إلعادة التصنيع.

.�������������������������������������������������������������������������������������������������1 المعايير التقنية. 5

�������������������������������������������������������������������������������������������������. 2�������������������������������������������������������������������������������������������������. 6

�������������������������������������������������������������������������������������������������. 3�������������������������������������������������������������������������������������������������. 7

�������������������������������������������������������������������������������������������������. 4�������������������������������������������������������������������������������������������������. 8

�سورة�وتعليق:�

إلعادة  والبرامج  المبادرات  بعض  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تتبنى 
والبرامج: المبادرات  هذه  بعض  أذكر  التدوير، 

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

التحديات المرتبطة بفرص الحد من الطاقةثانًيا

� اأقراأ�واأجيب:
أقرأ بتأنٍّ الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( الفقرة 

األولى صفحة )218(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:
  

أعدد الصعوبات والمخاطر المرتبطة بابتكار وتطوير تكنولوجيات تصنيع تتسم بالكفاءة.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

حكمة ورؤية

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -حفظه الله

الرؤية األولى
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أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الفقرة الثانية الصفحة )218(، ثم أجيب 
عن األسئلة اآلتية:

  
أوضح التحديات والعوامل التي تواجه تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات التحويلية: 

���������������������������������������������������������������������  -٣- ���������������������������������������������������������������������٢- ���������������������������������������������������������������������١

أقرأ بتأنٍّ الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )219 - 221(، ثم أجيب عن 
األسئلة اآلتية:

  
ما العوامل التي تتضمن التحديات التنظيمية ............................................. و............................................. و.............................................

  
أستنتج العراقيل التي أشار إليها )وولش وثونلي( أمام تحسين 

كفاءة الطاقة في الصناعات التحويلية.

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
باستخــدام  المرتبطة  التكـاليف  من  الخوف  سبب  أعلل 

مؤكدة. وغير  المخاطــر  عالية  تكنولوجيات 

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
ألخص العوامل التي تؤدي إلى تحول الصناعات التحويلية نحو 

مستقبل يتسم بدرجة عالية من الكفاءة في استخدام الطاقة.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ختام�الروؤية

أبتكر مشروًعا مستداًما لمدرستي عن الطاقة المتجددة، مّوضًحا إجراءات الّتطبيق:

  
.................................................................................................................................

  
.................................................................................................................................

  
.................................................................................................................................

  
................................................................................................................................
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التحديات والفرص 

التكنولوجية في قطاع 

توليد الكهرباء

التخطيط السليم.  	المسؤولية الوطنية.  	المحافظة على الموارد. 	

قيم ومواطنة

الكهرباء.  المتزايد على  الطلب  تلبية  القدرة على  ا، يكمن في زيادة 
ً

ا رئيس
ً
الكهرباء تحدي توليد  يواجه قطاع 

حيث من المعروف أن الطاقة الكهربائية ال يمكن تخزينها، بل ال بد من استهالكها لدى توليدها أو تحويلها إلى 

طاقة كامنة أو طاقة حركية أو طاقة كيميائية أو شكل آخر من أشكال الطاقة، حتى يتم تخزينها. بيد أن كثافة 

االنخفاض. للتخزين شديدة  المعروفة  لهذه األشكال  الطاقة 

الفكرة الرئيسة

 مخطط الرؤية

التحديات والفرص 
التكنولوجية 

في قطاع توليد 
الكهرباء:

ثانًيا

ل أوَّ

الفرص التي يواجهها قطاع توليد الكهرباء. 

التحديات التي يواجهها قطاع توليد الكهرباء.

التوليد المشترك. 	الضخ والتخزين الكهرومائي. 	غاز الميثان. 	

المفاهيم والمصطلحات

الرؤية الثانية

نواتج�التعلم

يناقش المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية.  

يستنتج التحديات التي يواجهها قطاع توليد الكهرباء.  

يتعرف الغازات الدفيئة، ودورها في تسخين األرض.  

يبرز التحديات الرئيسة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.  

يبين أهداف هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول   

الخليج العربية.

يثمن دور دولة اإلمارات العربية المتحدة في االستثمار في الطاقة   

الشمسية، بداًل من كهرباء النفط. 

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة76



التحديات التي يواجهها قطاع توليد الكهرباءأوًل

اأقراأ�واأبين:
أقرأ بتأنٍّ الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )225 - 227(، ثم أجيب عن 

األسئلة اآلتية:

  
ن كيف يمكن لقطاع توليد الكهرباء جعل المحطات أكثر كفاءة.

ِّ
أبي

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أستنتج مخاطر االعتماد على الوقود األحفوري.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -

  
أبين كيف يمكن دمج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على نحو متصل مع نظم التوزيع واألحمال.

��������������������������������������������������������������������� -١
������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������� -٢
������������������������������������������������������������������������������

٣- التخزين املوزع والكبري احلجم يف 
إجياد توازن بني التوليد والطلب

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 البلد 

174.5 165.1 165.1 156.8 156.8 144.4 134.9 128.5 113.8 113.8 السعودية

600.6 568 568 517.2 517.2 587.9 519 510.1 497.2 497.2 الهند

3,741 3,873 3,873 3,892 3,892 3,717 3,656 3,660 3,602 3,479 الواليات المتحدة

19,090 17,780 17,930 17,480 16,880 16,330 15,450 14,280 13,940 13,810 العالم

الجدول�)٦-١(�ا�ستهالك�الكهرباء�)مليار�كيلو�وات��ساعة(

اأقراأ�واأجيب:�
الطاقة(،  ومستقبل  )التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بتمعن  أقرأ 

اآلتية: األسئلة  عن  أجيب  ثم   ،)228( الصفحة 
  

أستخرج حقيقة حول معدل استهالك الكهرباء من الجدول )1-6(: 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أسجل توقعاتي للطلب على الكهرباء بحلول عام )2030 م(؟

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

من مؤسساتنا الحكومية:

نشئت الهيئة االتحادية للكهرباء والماء 
ُ
أ

في العام 1999، بناء على القانون االتحادي 

رقم 31/1999، وذلك للقيام بأعمال وزارة 

عدة  ولتحقيق  آنذاك،  والماء  الكهرباء 

أهداف، أهمها: تلبية احتياجات اإلمارات 

والمياه  الكهربائية  الطاقة  من  الشمالية 

المحالة، عبر تحقيق التوازن المطلوب 

مع  البيع،  وأسعار  اإلنتاج  تكلفة  بين 

مراعاة جواز اتباع سياسات سعريه متغيرة 

تتناسب وطبيعة نشاط الجهات المستفيدة 

من الطاقة الكهربائية، والعمل على الحد 

من إهدارهما، وتوعية ترشيد استخدامهما.

الط��ــة ال�اايــة: التحد�اى والثطص التكنولوجية عي قطا  لوليد الكفطباا 
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ماذا يالحظ على استهالك الكهرباء في الواليات المتحدة األمريكية؟ 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
اأقراأ�وا�ستنتج

أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، الصفحة )231(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:
  

ولد من الوقود األحفوري )النفط ـ الفحم ـ الغاز( في عام )2040( من خالل قراءة 
ُ
أستنتج كم كيلووات /ساعة ست

الجدول )6-3( .......................................................................................................................................................................................................

  
هل سيزيد مساهمة الوقود األحفوري أم يتراجع؟ ولماذا؟

أسجل توقعاتي: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�انتباه:
الكهرباء من دون  إذا استمر اإلنسان في توليد  )ستواجه األرض كارثة كبرى 

مراعاة البيئة، حيث ستصل الغازات الدفيئة إلى مستويات تنذر بالخطر، بحلول 

سهم قطاع الكهرباء بنحو 21 % من إجمالي انبعاثات 
ُ
عام )2050( م، حيث ي

الغازات الدفيئة(.

� اأقراأ�واأجيب:
أقرأ بعناية كتاب بعناية الفقرات الواردة في )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، 

في الصفحات )233 - 234(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:
  

أفسر مفهوم الغازات الدفيئة.

  �������������������������������������������������  �������������������������������������������������  �������������������������������������������������

  
دُّ أكبر مصادر النبعاثات ثاني أكسيد الكربون  َ

ُتع التي  الدول  أستخرج 

بالطاقة، مع تحديد نسبة االنبعاثات. انظر الجدول )6-5(. ذات الصلة 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ع معرفتك وسِّ

غاز الميثان:

)CH4( هو غاز له الصيغة الكيميائية

ن من مكونات الغاز الطبيعي، 
َّ

فهو مكو

دُّ أحد مصادر الطاقة، وله دور  َ
ع

ُ
الذي ي

كبير في االنحباس الحراري، حيث إن 

له قدرًة كبيرًة على تسخين الجو أكبر 

من ثاني أكسيد الكربون بـ 25 مرة. 

الرواسب  من  استخراجه  ويمكن 

الجيولوجية، التي تحتوي على أنواع 

المختلفة،  الهيدروكربوني  الوقود 

البحرية.  الرواسب  ا 
ً

وخصوص

يوجد مصادر كثيرة لغاز الميثان على 

نتج من تحلل مخلفات 
َ
األرض، فهو ي

المواد العضوية.

الرؤية الثانية
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اأقراأ�واأحلل

الطاقة(،  الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل  الفقرات  أقرأ بعناية 
في الصفحات )235 - 237(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية: 

  
أعدد القطاعات المختلفة التي تنبعث منها الغازات الدفيئة:

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
عامي  بين  الكهرباء  توليد  في  الوقود  حصص  مصادر  أكبر  أتعرف 

 :)2010  -  1973(

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أبين ماذا يحدث لو استمر االعتماد على مصدر واحد من الوقود؟

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أبين المقاييس المستخدمة لتحديد الموثوقية.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الفرص التي يواجهها قطاع توليد الكهرباء.ثانًيا

وهناك  اإلمداد،  وأمن  التلوث،  تحديات  لمواجهة  الفرص  من  العديد  يوجد 

التقنية، ومع تطور تكنولوجيا  التي تزداد جدواها  المتجددة  المصادر  العديد من 

موثوقية. أكثر  أصبح  المتجددة  المصادر  دمج  فإن  والمعلومات  االتصاالت 

الط��ــة ال�اايــة: التحد�اى والثطص التكنولوجية عي قطا  لوليد الكفطباا 
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اأقراأ�واأ�ستنتج
أقرأ بعناية بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، الصفحة )240(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

  
أستنتج المصادر البديلة لتوليد الكهرباء من خالل الصور المرفقة.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.  
 1

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.  
 2

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.  
 3

اأقراأ�واأ�ستخل�ض:
أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )243 - 246(، ثم أجيب 

عن األسئلة اآلتية:
  

ألخص أبرز التحديات الرئيسة لمحطات الطاقة الشمسية.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
ا حصة طاقة الرياح في الطلب العالمي على الكهرباء.

ًّ
أمثل بياني

ء
ا
ب
ر

ه
ك

ل
ا
 
ة

ص
ح

السنوات

السعة التراكمية العالمية لطاقة الرياح

 ""الطاقة
)تيراوات ساعة(

 ""الطاقة
السنة)جيجاواط(

5832382011

9763982015

14395872020

24129182030

 حصة طاقة الرياح في
الطلب العالمي على الكهرباء

الحصة من الكهرباء )%(السنة

20113.5

20154.7

20206.0

20308.9

الرؤية الثانية
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أعدد أبرز التحديات التي تواجه طاقة الرياح:
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بالتعاون مع زمالئي أستنتج حلواًل لمواجهة تحديات طاقة الرياح
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�سورة�وتعليق:�
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سمو الشيخ عبدالله بن زايد يفتتح المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة »آيرينا« في مدينة مصدر
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اأقراأ�واأفكر:�

247(، ثم أجيب عن  أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( الصفحات )246 - 
اآلتية: األسئلة 

  
أبحث عن المصادر المتجددة التي ستستخدمها دولة اإلمارات العربية المتحدة مستقباًل.

���������������������������������������������������������������������  -٣- ���������������������������������������������������������������������٢- ���������������������������������������������������������������������١

  
أتعرف التحديات التي تواجه الطاقة الحرارية األرضية.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  -

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  -

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  -

  
.)PSH( أفسر مفهوم الضخ والتخزين الكهرومائي  

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، نجاح باحثيه 

الوفيرة  الصحراء  رمال  استخدام  إمكانية  إثبات  في 

في دولة اإلمارات كمادة وسيطة قادرة على تخزين 

1000 درجة مئوية، ضمن  طاقة حرارية تصل إلى 

التوصل  وجرى  المركزة.  الشمسية  الطاقة  محطات 

إلى هذه النتيجة من خالل المشروع البحثي »ساند 

ستوك« الذي يهدف إلى تطوير نظام مستدام ومنخفض 

التكلفة، يجمع بين خاصيتي التقاط أشعة الشمس، 

ا على تغذية الجاذبية األرضية، وذلك من خالل توظيف حبيبات الرمال كمادة وسيطة، تتكفل بتجميع 
ً
اعتماد

الحرارة ونقلها وتخزينها. وبذلك ُتعتبر رمال الصحراء المنتشرة في أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة 

مادة مفيدة، يمكن توظيفها في تخزين الطاقة الحرارية. وقد شمل البحث دراسة االستقرار الحراري لمادة 

الرمل، وسعتها الحرارية، وقدرتها على التكتل عند درجات حرارة مرتفعة.
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اأقراأ�واأ�ستخرج:
ثم أجيب عن   ،)251 الصفحات )250 -  الطاقة(،  )التكنولوجيا ومستقبل  فيكتاب  الواردة  الفقرات  بعناية  أقرأ 

اآلتية: األسئلة 

  
من خالل قراءة شكل )5-6( أستنتج تعريًفا للتوليد المشترك.
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د الدول التي بنت محطات تحلية هجينة لتحسين الكفاءة الشاملة. أعدِّ

	 ��������������������������������������������������������������������	 �������������������������������������������������������������������������

	    دولة اإلمارات العربية المتحدة.�������������������������������������������������������������������� 	

	 ��������������������������������������������������������������������
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الرؤية الثانية

أقرأ مع معلمي:

اإلمارات اليوم 

حديث�الإمارات:
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ا( )منطقة الظفرة حاليًّ
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اأقراأ�واأ�ستكمل:�

أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحة )256(، ثم أجيب عن األسئلة 
اآلتية:

أكمل المخطط الذهني اآلتي: أستنتج أهداف هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

متابعة التطور التكنولوجي العالمي في هذا 

التكنولوجيات،  أحدث  وتطبيق  المجال، 

كفاءة. وأكثرها 

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ختام�الروؤية

تعلمت 

اكتشفت

أفخر

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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التحديات والفرص 

التكنولوجيا في قطاعي 

النقل والتصالت

التخطيط السليم.  	المسؤولية الوطنية. 	المحافظة على الموارد.  	

قيم ومواطنة

ا على المنتجات النفطية التي تلبي %95 من حاجات قطاع النقل والمواصالت من الطاقة، 
ً

ا كبير
ً
يعتمد قطاع النقل اعتماد

حيث تبلغ حصة قطاع النقل والمواصالت نحو %19 من االستخدام العالمي للطاقة، ومسؤول عن %23 من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون )CO2( المتعلقة بالطاقة، وسوف تستمر هذه الحصص في االرتفاع في المستقبل؛ حيث من المتوقع أن 

يرتفع معدل استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل والمواصالت بنحو %50 بحلول عام 2030 م. 

الفكرة الرئيسة

السيارات الهجينة. 	

المفاهيم والمصطلحات

الرؤية الثالثة

نواتج�التعلم

يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية.  

يستنتج أسباب االعتماد على النفط في النقل والمواصالت.  

د خيارات السياسة الغير تكنولوجية لقطاع النقل البري.   يعدِّ

يتعرف تكنولوجيا النقل والمواصالت المنخفضة الكربون.  

الكربونية    االنبعاثات  من  التقليل  في  اإلمارات  دولة  دور  برز 
ُ
ي

المتجددة. الطاقة  في  االستثمار  إلى  باالتجاه 

 مخطط الرؤية

التحديات والفرص 
التكنولوجيا في 

قطاعي النقل 
واالتصاالت:

أوًل

ثالًثا

ثانًيا

قطاع النقل والمواصالت

تكنولوجيا النقل والمواصالت المنخفضة الكربون

خيارات السياسة العامة للنقل المستدام
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"قطاع النقل والمواصالت. أوًل

اأقراأ�واأ�ستنتج:
أقرأ بتأنٍّ الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )263 - 265(، ثم أجيب عن 

األسئلة اآلتية:
  

أستنتج أسباب االعتماد على النفط في النقل والمواصالت.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
."IPCC بماذا يوصي "الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

اأعدد�اأ�سباب�الزيادة�المتوقعة�في�الطلب�الم�ستقبلي�على�النفط�في�قطاع�النقل�والموا�سالت،�والتي��ستخ�سع�لهيمنة�الدول�النامية

من مؤسساتنا الحكومية:

مواصالت اإلمارات: 

تعتبر مواصالت اإلمارات مؤسسة اتحادية رائدة في قطاع النقل والتأجير 

والصيانة الفنية، تأسست عام 1981، وكانت باكورة خدماتها تقديم خدمة 

النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية في الدولة، واستطاعت المواصالت 

ا ورائًدا على المستوى العربي 
ً

ا متميز
ً
المدرسية في الدولة، أن ترسم نموذج

واإلقليمي، وبشهادة الجميع، وتقوم مواصالت اإلمارات بتقديم هذه الخدمة 

من خالل مركز المواصالت المدرسية.

واليوم أصبح لدى المؤسسة 4658 حافلة مدرسية، تقوم بنقل 218 آالف طالب 

إلى 685 مدرسة حكومية، إلى جانب نقل قرابة 4000 طالب  ا من و
ًّ
وطالبة يومي

وطالبة، مسجلين في 17 مدرسة خاصة، بدأت المؤسسة في تقديم خدماتها لها 

منذ فترة قريبة، وذلك انطالًقا من اهتمامها بتعزيز تواصلها مع مدارس القطاع 

ا في العملية التعليمية في الدولة.
ًّ
الخاص، كونها شريًكا أساسي
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خيارات السياسة العامة للنقل المستدام.ثانًيا

يوجد الكثير من عوامل التحفيز التي لها تأثير في تطوير سياسة النقل، واالبتكارات التكنولوجية في المستقبل. وتختلف هذه 

القوى المحفزة بحسب المنطقة والوضع االجتماعي واالقتصادي والنمو السكاني واالقتصادي المتوقع في جميع أنحاء العالم.

اأقراأ�واأ�ستنتج:
267(، ثم أجيب عن  أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( الصفحات )265 - 

اآلتية: األسئلة 

  
أستنتج ثالثة أمثلة على ملوثات الهواء:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أحدد مستهلكي الطاقة الرئيسين في العالم على الخريطة.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
ف أدوات السياسة الهادفة إلى التحول إلى قطاع بري فعال ذي انبعاثات كربونية منخفضة:

ّ
أصن

......................................................................................................... -2    .............................................................................................................. -1   
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اأقراأ�واأجيب:�
أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، الصفحة )268(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

  
أستكمل كتابة الجدول اآلتي )خيارات السياسة الغير تكنولوجية لقطاع النقل البري(:

"خيارات السياسة الغير تكنولوجية لقطاع النقل البري:

1 القيادة والتحكم.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2 الحوافز االقتصادية.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

دعم النقل والمواصالت العامة.

3  إدارة الطلب على النقل والمواصالت.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4 تثقيف المستهلك.
االستخدام المشترك للسيارة.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.������������������������������������������������������������������������������������ 5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

استخدام تكنولوجيا تقنية المعلومات. 6  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تكنولوجيا النقل والمواصالت المنخفضة للكربونثالًثا

� اأقراأ�واأجيب
أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )269 - 270(، ثم أجيب 

عن األسئلة اآلتية:

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������� 

اأبين�كيف�يمكن�تح�سين�تقنيات�ال�سيارات�التقليدية:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�اأُعطي�اأمثلة�على�بع�ض�ال�سيا�سات�المحلية�التي�ت�سجع�على�البتكار�التكنولوجي�في�تقنيات�المركبات:�
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أيهما أكثر كفاءة لتحسين طاقة المركبات؛ محركات البنزين أو محركات الديزل؟ ولماذا؟

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اأقراأ�واأ�ستخل�ض:

أقرأ بعناية الفقرات الواردة فيكتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )272 - 273(، ثم أجيب عن 
األسئلة اآلتية:

  
أستخلص العوامل المحفزة للتوجه نحو اقتصاد الهيدروجين في تغيير السياسة في قطاع النقل والمواصالت:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4

اأقراأ�واأجيب:

أقرأ بعناية كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، الصفحة )277(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

  
أستكمل كتابة الجدول اآلتي )أتعرف إلى أنواع السيارات الهجينة والفرق بينها(:

النوع

1 - المتوازنة.

 ................................ - 2

 ................................ - 3

الفرق

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

جولة�اإلكترونية
أبحث في شبكة المعلومات الدولية 

عن تعريف للسيارات الهجينة:.

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................
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سبق عربي:

أصبحت اآلن السيارات الكهربائية أو الهجينة التي تحتاج إلى الطاقة 

ا أصياًل من االستخدام الشخصي األوروبي واألمريكي، 
ً
الكهربائية جزء

ا تلو 
ً
فالطلب على مثل هذه السيارات باألسواق الخارجية يزداد يوم

ثة، وال تدفع مصاريف باهظة 
ِّ

اآلخر؛ ألن السيارة تعمل بطاقة غير ملو

الثمن في محطات الوقود »البنزين، الديزل«، وفي عالمنا العربي ظن 

الجميع بأننا متأخرون للغاية في مثل هذه التكنولوجيا. ولكن اليوم 

ا على قدر المسؤولية،  أثبتت دولة اإلمارات العربية المتحدة أنها حقًّ

ن أول الدول العربية التي تساير التقدم والتطور التكنولوجي 

ِ

وم

بشكل كبير، ولذلك فقد قامت بافتتاح رسمي ألول محطة كهربائية 

ا على 
ً

للسيارات الكهربائية والهجينة، وهو األمر الذي سيساعد كثير

ن المفترض أن نراها مستقباًل في كافة دول الخليج.  

ِ

انتشار هذه النوعيات من السيارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وم

اأقراأ�واأ�ستنتج:
280(، ثم أجيب عن  أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( الصفحات )278 - 

اآلتية: األسئلة 
  

ا.
ًّ
أستنتج التحديات أمام تعميم السيارات الكهربائية الهجينة والسيارات الكهربائية كلي

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

إلى حد كبير من استهالك   )PHEVs( للشحن القابلة  الهجينة  الكهربائية  الهجينة والسيارات  السيارات  )خفضت 

إلى قطاع مواصالت أكثر استدامة(. المدى الطويل  للتحول على  دُّ شكاًل ممتاًزا  َ
ُتع الوقود وانبعاثات الكربون، لذلك 

أدلل على ذلك من خالل الجدول اآلتي:

المزايا

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

المعوقات

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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اأقراأ�واأ�ستنتج

أقرأ بعناية الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )283 - 285(، ثم أجيب 
عن األسئلة اآلتية:

  
د أنواع وقود المواصالت البديلة عن المنتجات النفطية: أعدِّ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أستنتج عوامل اختالف تكاليف تحويل السيارات الخفيفة العاملة بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي من 

بلد إلى آخر. مع إعطاء مثال على ذلك.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مثال�على�ذلك:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أسجل عوامل نجاح صناعة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي في مصر.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

حديث اإلمارات

زة، التي ُتستخدم في العديد من 
َّ
يعتبر الغاز الطبيعي من الوسائل الممي

دول العالم بنجاح، بدياًل للوقود التقليدي، وهو األمر الذي تعتبره دولة 

اإلمارات العربية المتحدة من الوسائل البديلة المهمة للوقود مع السيارات 

الهجينة والكهربائية. 

ر لتحويل 
َّ
َكب

ُ
وفي سبيل هذا أعلنت مواصالت اإلمارات عن برنامج م

المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، يستهدف هذا المشروع تحقيق بيئة 

آمنة وأقل تلوثًا من خالل خفض كميات ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

الرؤية الثالثة
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� � اأقراأ�واأجيب

أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )295-296(، ثم أجيب عن 
األسئلة اآلتية:

  
أوضح كيفية تحديد كفاءة السيارات العاملة بمحركات االحتراق الداخلي.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

  
ن الشكوك المرتبطة بالتوقعات الكمية للطلب على النفط.

ِّ
أبي

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ختام�الروؤية

أصمم شعاًرا لمبادرة بيئية حول تقليل االنبعاثات الكربونية.

ع معرفتك وسِّ

المضغوط  الطبيعي  الغاز  وقود  برز 
َ
ي

للمركبات كوقود بديل مثالي لما تقتضيه 

دُّ واحًدا من  َ
ع

ُ
المصلحة العامة؛ حيث ي

أنظف أنواع الوقود، وأكثرها أمانًا وفائدة، 

مقارنة مع مصادر الطاقة األخرى. 

سهم استخدامه في دعم اقتصادنا 
ُ
كما ي

الوطني، وحماية البيئة، وخفض البصمة 

ا إلى توجيهات قيادتنا 
ً
البيئية، استناد

الرشيدة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية 

المستدامة، والمحافظة على الموارد، 

من أجل أجيال مقبلة.

وقد تبنت أدنوك للتوزيع في خطوة 

غير مسبوقة في دولة اإلمارات العربية 

ا رائًدا، وخطة طموحة، 
ً
المتحدة مشروع

تمثلت في طرح وقود الغاز الطبيعي 

الدولة،  في  للمركبات  بدياًل  ا 
ً
وقود

بحيث توفر محطات أدنوك إلى جانب 

المنتجات البترولية وقود الغاز الطبيعي، 

وكذلك خدمة تحويل المركبات للعمل 

بالغاز الطبيعي، من أجل بيئة نظيفة 

وآمنة. 
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رؤية أبوظبي االقتصادية 2030

معايير النجاح

ا 
ً
تسعى أبوظبي لتلبية معايير هادفة، من أجل تحقيق أهدافها الطموحة، وستمثل تلك المعايير مقياس

ستند إليه للتأكد من أن اإلمارة في مسارها الصحيح نحو وجهتها المعلنة. 
ُ
ي

حدد إطار عمل وضع األهداف االقتصادية خمسة مقاييس للنجاح: التطور االقتصادي، واالستقرار 

البشري، واإلنتاجية والتنافسية.  المال  المادي والنقدي، ورأس  المال  االقتصادي، ورأس 

تأمل أبوظبي في تحفيز التطور، بينما تحقق االستقرار االقتصادي في اآلن ذاته، ولتحقيق ذلك ينبغي 

في  ا 
ً

رئيس ا 
ً
مساهم الخام  النفط  تنويع  سيشهد  االقتصاد.  هيكلة  طريقة  في  تغييرات  بإحداث  القيام 

االقتصاد، ولكن ما سيتم العمل عليه هو تحقيق التوازن بينه وبين قطاعات أخرى كأنشطة تكرير النفط 

والغاز. 

الرؤية الثالثة
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اإلنتاجية  تحقيق  على  قادرة  أبوظبي  ستكون  والنقدي،  المادي  المال  ورأس  البشري  العامل  دمج  خالل  ومن 

إذا ما استخدمت هذه العناصر بانسجام فسيتم  والتنافسية التي تحتاجها؛ لتحفيز االقتصاد على االستمرار بالنمو، و

واالستقرار.  االقتصادي  التطوير  في  المتمثلين  المتالزمين  الهدفين  تحقيق 

من الممكن تحقيق األهداف التي تسعى إليها أبوظبي فقط إذا عملت كافة األطراف المعنية بجد على تحقيقها، 

ا لتوجيه اإلمارة في مسيرتها نحو إثبات إمكانياتها االقتصادية.
ًّ
وقد تم وضع األهداف األساسية مبدئي

هذه    إن   ،6% بنسبة  ذلك  وبعد   ،7% بنسبة   2015 سنة  حتى  نمو  متوسط  تحقيق  االقتصادي  التطوير  يتضمن 

ا أسرع من مستويات دول أخرى ذات نسب نمو متقاربة مثل 
ًّ

األرقام القابلة للتحقيق تعني أن أبوظبي ستحقق نمو

االقتصادي. باستقرارها  المساس  النرويج، وذلك من دون 

تسعى أبوظبي من خالل خطة النمو الشاملة إلى زيادة نمو معدل الدخل القومي العائد على القطاعات غير النفطية،   

إلى مستويات تفوق مستويات عائدات قطاع النفط، كجزء من جهودها في العمل على تطبيق التنويع. ويتمثل 

الهدف هنا في الوصول إلى توازن بين قطاع النفط والقطاعات غير النفطية مع حلول سنة 2028، وبالتالي إظهار 

القدرة على إضفاء المزيد من العمق في بنية االقتصاد.

ا، من خالل خفض العجز المالي إلى حد كبير في القطاعات غير   
ً

ا رئيس
ً

يمثل االستقرار االقتصادي أيًضا اعتبار

النفطية خالل الفترة المستهدفة، ووضع سياسات من شأنها أن تضبط التضخم في الوقت ذاته؛ لضمان عدم انعكاسه 

ا على مكتسبات النمو.
ً
سلب

   ،5% إلى  المواطنين  السكان  بين  البطالة  خفض  على  أبوظبي  ستعمل  البشري،  المال  رأس  مع  تعاملها  إطار  في 

ال. 
ّ
فع نحو  على  للعاطلين  التام  التوظيف  بذلك  محققة 

من خالل مثل هذه األهداف التنموية الثابتة والواقعية، تهدف الحكومة لزيادة معدل الدخل القومي ألكثر من   

خمسة أضعافه مع حلول 2030. وحتى مع االرتفاع المتوقع في عدد السكان، فإن هذا النمو سيقود إلى تحقيق نمو 

سليم في الدخل في إمارة أبوظبي. 
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والمصطلحات  	 المفاهيم  يفسر 

الواردة في الرؤية. 

المتجددة  	 الطاقة  مصادر  يتعرف 

الموجودة في العالم. 

يقارن بين االنتشار السريع لتقنيات  	

توليد الطاقة المتجددة واالنخفاض 

السريع في التكاليف.

مجال  	 في  المتبعة  الحلول  يبين 

استغالل الطاقة المتجددة.

يحلل أنواع الطاقات المتجددة المستغلَّة  	

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تواجه  	 التي  التحديات  يناقش 

استغالل الموارد المتجددة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

	 
يقدر خطط دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الطموحة للريادة في مجال الطاقة. 

الفنية  	 الشروط  على  يتعرف 

والقانونية لبدء بناء مفاعل نووي. 

يقرأ رؤية أبو ظبي 2030. 	

يوضح أسباب اختيار مؤسسة اإلمارات  	

د الكوري.
ِّ

للطاقة النووية للمور

الواجب  	 السالمة  شروط  يناقش 

توافرها في محطات الطاقة النووية.

واجهت  	 التي  التحديات  يعرض 

كوريا الجنوبية في بنيتها التحتية.

ن الشراكة اإلماراتية الكورية  	
ِّ
يثم

في مجال القطاع النووي.

يقارن العالقة المذهلة بين العصور  	

القديمة والقرن 21.

يفخر بالصناعة اإلماراتية.  	

العربية  	 يبرز جهود دولة اإلمارات 

المتحدة لتأهيل كادر وطني إماراتي 

يعمل في مجال القطاع النووي. 

يذكر أسباب البصمة البيئية في دولة  	

اإلمارات العربية المتحدة. 

انبعاثات  	 من  الحد  طرق  يلخص 

الكربون. 

يبين خطط هيئة كهرباء ومياه دبي  	

لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء 

والماء.

يقارن بين نسبة قطاع النقل وقطاع  	

الصناعة في انبعاث غاز ثاني أكسيد 

الكربون.

اإلستراتيجية  	 التحديات  يناقش 

المعاصرة للتنمية المستدامة.

العالمية  	 يوهات  السينار ن 
ِّ

يدو

المحتملة للتغير المناخي.

يفخر بالسبق العالمي لدولة اإلمارات  	

العربية المتحدة لكونها أول عضو 

بالمنظمة العالمية لالقتصاد األخضر.

مهارة�الوحدة�الثالثةمدخل الوحدة الثالثةمدخل الوحدة الثالثة
مهارة االبتكار والريادة: 

التفكير االبتكاري هو نوع من أنواع التفكير، الذي يتصف بإنتاج األفكار والحلول الجديدة، وفق الزمان والمكان 

بل الجماعة، بمعنى أن تؤدي إلى الريادة في 

ِ

واألشخاص، والتي لم ُتسبق من قبل، كذلك تكون األفكار نادرة ومقبولة من ق

إيجاد الحلول، والتوصل إلى النتائج.

ا، أي تقدم أو أسرع، واستولى على باكورة الشيء، أو أكل باكورة 
ً

 بكور
ُ

ُكر
ْ
ب
َ
 ي

َ
َكر

َ
                من ب

الفاكهة. ومصدره االبتكار: وهو السبق للشيء قبل اآلخرين.

:             فيعني القدرة على استخدام المهارة والبراعة في تنفيذ أو تطوير عمل، ويتطلب االبتكار     

قــوة التخيــل في معالجــة المواقف.

مراحل التفكير البتكاري: 

أواًل: مرحلة اإلعداد والتحضير.

ا: مرحلة الُكمون والحضانة.
ً
ثاني

ثالًثا: مرحلة االستنارة.

ا: مرحلة التحقق والتثبت.
ً
رابع

العوامل األساسية للقدرة البتكارية:

أواًل:  الطالقة، القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار.

ا: المرونة: القدرة على إنتاج أنواع مختلفة من األفكار باستخدام مجموعة من اإلستراتيجيات.
ً
ثاني

ثالًثا: األصالة: القدرة على إنتاج أفكار بعيدة عما هو واضح أو مألوف أو عادي.

ا: التفضيالت: القدرة على تطوير األفكار أو تنفيذها بأي من الطرائق الممكنة.
ً
رابع

فالبتكار�)لغة(:�

اأما�المفهوم�)ال�سطالحي(:

1. اإلعداد والتحضير

2. الكمون والحضانة

3. مرحلة الستنارة

4. مرحلة التحقق

مراحل التفكير 

االبتكاري

الآفاق�التكنولوجية�للطاقتين:�النووية�والمتجددة،�الآفاق�التكنولوجية�للطاقتين:�النووية�والمتجددة،�
والمدن�الم�ستدامةوالمدن�الم�ستدامة

الروؤية�
الأولى

الآفاق�التكنولوجيا�للطاقة�المتجددة

الروؤية�
الثانية

توطين�تكنولوجيا�الطاقة�النووية:�من�
الطريقة�الكورية�اإلى�التجربة�الإمارتية

الروؤية�
الثالثة

النبعاثات�الكربونية�والمدن�الم�ستدامة�
في�دول�الخليج�العربية

نواتج�التعلم

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة 98

الوحدة
3



مهارة�الوحدة�الثالثة
مهارة االبتكار والريادة: 

التفكير االبتكاري هو نوع من أنواع التفكير، الذي يتصف بإنتاج األفكار والحلول الجديدة، وفق الزمان والمكان 

بل الجماعة، بمعنى أن تؤدي إلى الريادة في 

ِ

واألشخاص، والتي لم ُتسبق من قبل، كذلك تكون األفكار نادرة ومقبولة من ق

إيجاد الحلول، والتوصل إلى النتائج.

ا، أي تقدم أو أسرع، واستولى على باكورة الشيء، أو أكل باكورة 
ً

 بكور
ُ

ُكر
ْ
ب
َ
 ي

َ
َكر

َ
                من ب

الفاكهة. ومصدره االبتكار: وهو السبق للشيء قبل اآلخرين.

:             فيعني القدرة على استخدام المهارة والبراعة في تنفيذ أو تطوير عمل، ويتطلب االبتكار     

قــوة التخيــل في معالجــة المواقف.

مراحل التفكير البتكاري: 

أواًل: مرحلة اإلعداد والتحضير.

ا: مرحلة الُكمون والحضانة.
ً
ثاني

ثالًثا: مرحلة االستنارة.

ا: مرحلة التحقق والتثبت.
ً
رابع

العوامل األساسية للقدرة البتكارية:

أواًل:  الطالقة، القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار.

ا: المرونة: القدرة على إنتاج أنواع مختلفة من األفكار باستخدام مجموعة من اإلستراتيجيات.
ً
ثاني

ثالًثا: األصالة: القدرة على إنتاج أفكار بعيدة عما هو واضح أو مألوف أو عادي.

ا: التفضيالت: القدرة على تطوير األفكار أو تنفيذها بأي من الطرائق الممكنة.
ً
رابع

فالبتكار�)لغة(:�

اأما�المفهوم�)ال�سطالحي(:

1. اإلعداد والتحضير

2. الكمون والحضانة

3. مرحلة الستنارة

4. مرحلة التحقق

مراحل التفكير 

االبتكاري
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أمثلة على التفكير البتكاري:

بل المتعلم دون مساعدة أحد.  

ِ

إنتاج وسيلة تعليمية نافعة للفصل من ق

ذكرها الكتاب أو المعلم.  
َ
حل مسألة بطريقة أخرى غير الطريقة التي ي

تأليف بعض األبيات من الشعر موزونة وذات معنى.  

طة دفاع أو هجوم جديدة في لعبة معينة.  

ِ

ابتكار خ

طرائق تنمية التفكير االبتكاري:  

1  طريقة ذكر الخصائص وَتعدادها: بمعنى ذكر الخصائص األساسية لشيء معين أو موقف ما، ثم 

 بهدف تحسينها، والهدف من ذلك التركيز على 

ٍ

تغيير كل خاصية من هذه الخصائص على انفراد

إنتاجها بقدر اإلمكان. توليد األفكار و

رية: وتقوم على افتعال عالقة مصطنعة بين شيئين أو فكرتين، ثم توليد ما 
ْ

الَقس 2  طريقة العالقة 

ا.
ً

ر
ْ

َقس نشئت 
ُ
أ التي  العالقة  الجديدة حول هذه  يمكن من األفكار 

3  طريقة عرض القوائم: وتعتمد على طرح مجموعات من الفقرات التي يتطلب كل منها تعدياًل أو 

ا من نوع ما.
ً

تغيير

 مجموعة صغيرة من األشخاص، والبدء 
ُ
ع

ُّ
م

َ
4  طريقة العصف الفكري أو استمطار األفكار: وهي َتج

ستبعد من هذه الجلسة أية أحكام 
ُ
بإنتاج أفكار تتعلق بحل مشكلة معينة مطروحة عليهم، وي

نقدية أو تقويمية.
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تاح ألصحاب المبادرات المعتمدة من 
ُ
"اإلمارات تبتكر" هو الشعار الذي سي

بهم،  الخاصة  االبتكار  فعاليات   على أجندة 
ُ
ه

ُ
ْضع

َ
و تبتكر"  بل "منصة اإلمارات 

ِ

ق

أسبوع  في  االبتكار  أنشطة  خالل  المعتمد  الحدث  موقع  في  وضعه  يتم  بحيث 

العام.  االبتكار، أو في أي وقت آخر خالل 

مبتكر إماراتي: 

ثالثة مبتكرين إماراتيين أعضاء في مجموعة العلماء الشباب العالمية.

سارة األميري 

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي -رعاه الله- في أكتوبر 2017م عن التشكيل الوزاري الجديــد للحكــومة االتحـــادية، 

ا" وزيرا للدولة لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة .. مهمتها البحث 
ً
وتعيين سارة األميري "30 عام

والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية"، مؤكًدا سموه أن " سارة مسؤولة أيضا عن مجلس علماء اإلمارات 

وتقود باقتدار مهمة اإلمارات للوصول للمريخ، ونريد مئات النماذج مثل سارة لمستقبل اإلمارات".

للوطن نبتكر
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نواتج�التعلم
يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية.   

يتعرف مصادر الطاقة المتجددة الموجودة في العالم.   

يقارن بين االنتشار السريع لتقنيات توليد الطاقة المتجددة واالنخفاض السريع   

في التكاليف.

بعة في مجال استغالل الطاقة المتجددة.  
َّ
يبين الحلول المت

يحلل أنواع الطاقات المتجددة المستغلَّة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  

الشرق    منطقة  المتجددة في  الموارد  استغالل  تواجه  التي  التحديات  يناقش 

أفريقيا. وشمال  األوسط 

يقدر خطط دولة اإلمارات العربية المتحدة الطموحة للريادة في مجال الطاقة.   

الحفاظ على ثروات الوطن.  	المسؤولية الوطنية.  	

قيم ومواطنة

سنشهد ثورة في مجال الطاقة النظيفة، واالنتشار السريع لتقنيات توليد الطاقة المتجددة، واالنخفاض السريع 

في التكاليف عامالن يعزز كل منهما اآلخر، حتى أصبحت هذه المصادر تنافسية بشكل متزايد.

ا للظروف، وقد تتضاعف مرتين أو أكثر 
ً
إن تكلفة توليد الكهرباء باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة تختلف تبع

ل لتقنيات الطاقة المتجددة في كل بلد، بل وفي كل منطقة، من 
َّ

َفص
ُ
للتقنية ذاتها؛ لذلك من الضروري إجراء تحليل م

أجل فهم الفرص التي توفرها هذه التقنيات. 

الفكرة الرئيسة

البصمة البيئية. 	

الوقود الحيوي. 	

الكتلة الحيوية. 	

جيجا وات. 	

	 .LED

مزرعة الرياح.  	

المفاهيم والمصطلحات

 مخطط الرؤية

الرؤية األولى

أوًل

ثانًيا

النتشار السريع لتقنيات توليد الطاقة المتجددة، والنخفاض السريع في 
التكاليف. 

توليد الكهرباء من الموارد النظيفة، ومستقبل الطاقة المتجددة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

اآلفاق التكنولوجية 
للطاقة المتجددة

التكنولوجية  اآلفاق 

المتجددة للطاقة 
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االنتشار السريع لتقنيات توليد الطاقة المتجددة، أوًل
واالنخفاض السريع في التكاليف. 

اأقراأ�واأجيب:�

أقرأ بتمعُّن كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )305 - 306(، 
ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

  
ل الدول التي تعتمد في تشغيل أنظمة الطاقة على مصادر الطاقة المتجددة.

ِّ
أسج

	 ��������������������������	 ��������������������������	 ��������������������������

  
"وفرت طاقة الموارد المتجددة ما يقارب %20 من الكهرباء في العالم"، 

أذكر النتيجة المترتبة من خالل هذه المقولة:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
وات،  جيجا   30 المائية  والطاقة  وات،  جيجا   41 الرياح  طاقة  "وفرت 

هذه  تشير  ماذا  الى  أسجل  وات"  جيجا   28 الكهروضوئية  والشمسية 

الحقائق.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
د العوامل التي تدفع البلدان العتماد الطاقة المتجددة: أعدِّ

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

  
أدلِّل على صحة هذه العبارة: "على جميع الدول اتباع حل واحد في مجال 

استخدام الطاقة المتجددة".

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ع معرفتك وسِّ

جيجا وات

جيجا وات = 1,000,000,000 وات 

أو 1 مليار وات.

محطات  تناسب  كبيرة  وحدة  وهي 

الكهرباء. توليد 

أضف لمعلوماتك: 
البصمة البيئية

هي التي يتم الحصول عليها 

من المواد العضوية؛ إما مباشرة 

من النبات، أو بشكل غير 

مباشر من المنتجات الصناعية 

والزراعية والمنزلية التجارية.

تقريًرا من صفحة واحدة  أكتب 
حول جهود دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في مجال البصمة البيئية.

رؤى مستقبلية: 
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ي�
سار
ح�
از�
نج
اإ

للطاقة  الدولية  الوكالة 

 : ) ينا ير إ ( ة  د لمتجد ا

الدولية  "الوكالة  تحت 
َ
افت

 " ة د لمتجد ا قة  للطا

الجديد  )IRENA( مقرها 

والدائم في "مدينة مصدر" 

األكثر استدامة في العالم. 

على  الوكالة  وتشجع 

سع  لوا ا م  ا ستخد ال ا

أشكال  لجميع  والمستدام 

وبذلك  المتجددة،  الطاقة 

منظمة  أول  الوكالة  تصبح 

منطقة  من  تتخذ  دولية 

لها.  ا 
ًّ

مقر األوسط  الشرق 

سهم مبنى المقر الجديد 
ُ
وي

إستراتيجي رائد في مجال الطاقة.  للوكالة بترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي و

وكما هو حال المباني األخرى في "مدينة مصدر" يهدف مبنى الوكالة إلى االرتقاء بآفاق التصميم المستدام، 

وتقنيات المباني الخضراء. 

األخ�ض�ما�قراأت
أقرأ الفقرة الثالثة من كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( في الصفحة )306(، ثم ألخصها في حدود سطرين، 

وأضع لها عنواًنا مناسًبا.

جائزة زايد لطاقة المستقبل
ي حلول مبتَكرة، تسهم في إيجاد مستقبل جديد ومستدام لقطاع 

ّ
يتجه عالمنا بشكل متزايد اليوم نحو تبن

الطاقة، وتوفِّر "جائزة زايد لطاقة المستقبل" منصة فريدة؛ لتكريم مبدعي عصرنا على مساهماتهم في 

إحداث هذا التغيير.

تأسست "جائزة زايد لطاقة المستقبل" في عام 2008، وتم إطالقها خالل فعاليات "القمة العالمية لطاقة المستقبل" من 

بل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات 

ِ

ق

س الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي 
ِّ
ا إلرث الوالد المؤس

ً
العربية المتحدة -حفظه الله؛ وذلك تكريم

أرسى دعائم حماية البيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ة رجل بنى أمَّ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الرؤية األولى
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اأبحث�واأ�ستك�سف
الوقود  باستخدام  المولَّدة  الكهرباء  تعتمد على  زالت  ما  والمباني،  والصناعة  النقل  أهمها  القطاعات؛  من  العديد  »هناك 

األحفوري«.

اقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة«، في الصفحات )308 - 309(، ثم أجب عن 
األسئلة اآلتية. 

أفسر المقصود باإليثانول.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

من�خبراتي�ال�سابقة:�
  

لمركب  الكيميائية  الصيغة  عن  أبحث 

اإليثانول.

���������������������������������������������������������

  
أحدد على خريطة أوروبا الصماء الدول التي تستخدم السيارات الكهربائية.

جولة�اإلكترونية
المعلومات  شبكة  في  أبحث 

الدولية عن الدولة األوروبية التي 

السيارات  على  اإلقبال  تتصدر 

على  وأحددها  الكهربائية، 

يطة. الخر

أبين رأيي في أهمية امتالك سيارة 

اإلمارات  دولة  في  كهربائية 

المتحدة.  العربية 

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................
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أستكمل بناء المخطط اآلتي وفق المعطيات الواردة.

أنواع السيارات الكهربائية 

................................................................

مثال:

شيفروليه فولت 

.............................................................

مثال:

...............................................................

  
 أسجل العقبات التي َتحول دون التحول الى السيارات الكهربائية في قطاع 

النقل في العالم.

	  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اأقراأ�واأحلل:�
أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة« في الصفحة 
)310(، وأمثِّل بيانيًّا بطريقة األعمدة حجم توليد الطاقة باستخدام الموارد المتجددة.

 

اأقراأ�واأ�ستنتج:
في  الطاقة(،  )التكنولوجيا ومستقبل  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بتأنٍّ  أقرأ 

اآلتية: األسئلة  عن  أجيب  ثم   ،)314-313( الصفحات 
  

أسجل نتائج استخدام المخلفات في توليد الطاقة.

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مفاهيم ومصطلحات

LED
Light Emitting Diode

مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة 
للضوء. 

LED مميزات وعيوب

المميزات:

......................................................................

......................................................................

العيوب: 

......................................................................

......................................................................

�اأبحث�في
م�سادر�التعلم�

أضف لمعلوماتك: 
الكتلة الحيوية 

تعد تقنية توليد الطاقة من 

الكتلة الحيوية تقنية ناضجة، 

وهي خيار منافس لتوليد 

الطاقة في أي مكان توجد فيه 

مخلفات رخيصة من الزراعة 

أو الغابات.

الرؤية األولى
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أستكمل بناء المخطط الذهني اآلتي:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أستنتج أمثلة على وقود مستخرج من النفايات

سأبتكر لغد أجمل: 
أبتكر مبادرة بيئية بعنوان )بيئتي مدرستي(؛ إلعادة التدوير، وتقليل كمية 

النفايات في المدرسة. أضع خطة العمل، وأشكل الفريق، وأبادر في 

التنفيذ بإشراف معلمي.

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فكرة المبادرة: 

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اأتوا�سل�واأتعلم:

َخطَت دولة اإلمارات العربية المتحدة خطوات رائدة في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة"

أقرأ بالتعاون مع زمالئي القرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة( في الصفحات )316 - 319(، 
وأبحث في مصادر التعلم المختلفة ألتوصل إلى إنجازات وطني، وفق األسئلة الواردة:

الطاقة الشمسية المركزةالطاقة الشمسية الكهروضوئيةطاقة الرياح

  
 ما المقصود بمشروع أطلس 

دولة  أطلقته  الذي  ياح  الر

اإلمارات.

���������������������������������������������

���������������������������������������������

  
مزرعة  مفهوم  عن   أبحث 

ياح.  الر

���������������������������������������������

���������������������������������������������

تتراوح طاقة اإلشعاع الشمسي في دولة  اإلمارات 

ما بين .................. و.................. كيلو وات في الساعة 

ا.
ًّ
سنوي

  
توليد  محطات  أنواع   أسجل 

على  باالعتماد  الكهرباء 

المركزة. الشمسية  الطاقة 

���������������������������������������������

���������������������������������������������

  
التعلم  مصادر  في   أبحث 

الطاقة  مشاريع  أضخم  عن 

اإلمارات. دولة  في  المركزة 
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ثانًيا
توليد الكهرباء من الموارد النظيفة، ومستقبل الطاقة 
المتجددة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

اأقراأ�واأجيب:�
أقرأ بتأنٍّ الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )320 - 324(، ثم أجيب عن 

اآلتي:
»لم تحظ الطاقة المتجددة باهتمام كبير في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا«.

  
أسجل أسباب قلة اهتمام منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالطاقة المتجددة.

	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أستكمل بناء المخطط الذهني اآلتي:

..................................................

.................................................

..................................................

.................................................

..................................................

.................................................

..................................................

.................................................

التحديات التي تواجه استغالل الموارد المتجددة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

أقرأ الشكل  المرفق الوارد في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، صفحة )324(، وأحدد الهدف من استخدام الموارد 
المتجددة للدول، وفق الجدول اآلتي:

 اسم
الدولة/ 
المدينة

لبنان، اإلمارات 

الشمالية لدولة 

اإلمارات العربية 

المتحدة، 

األردن، المغرب. 

مصر، عمان،

الجزائر، 

أبوظبي.

تونس، دبي.

 الهدف من استخدام

الموارد المتجددة

 ���������������������������������������

 ���������������������������������������

 ���������������������������������������

الرؤية األولى

األهداف من استخدام الموارد المتجددة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اليمن العراق

لبنان

ليبيا

السعودية

سوريا

الكويت

األردن

المغرب

اإلمارات الشمالية

تونس

دبي

أبوظبي

قطرالجزائر

عمان

مصر

توفير إيرادات النفط مرتفعة التكلفة. 1

)أ(- توفيرالنفط للتصدير. 2

)ب(- توفير إيرادات الغاز مرتفعة التكلفة. 2

تلبية احتياجات الشاطئ المائية. 3

ريثما يتم تطوير الغاز المحلي

توفير الغاز للتصدير. 	

100%50%

0%

-100%
-50%

-100%

10%

80%

50%

70%

90%
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اأقراأ�واأو�سح:

الخطط  ثم أوضح  الصفحة )336(،  »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة«، في  الواردة في كتاب  الفقرات  بتركيز  أقرأ 
الشمسية. الطاقة  محطات  في  الكهرباء  توليد  في  تخفيضات  لتحقيق  المستقبلية 

  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

من أجل وطني: 

ي�
سار
ح�
از�
نج
بهبوطها اإ  »2 إمبلس  »سوالر  طائرة  اختتمت 

يخية  التار ها 
َ
رحلت  - أبوظبي  في  الناجح 

بذلك  مستقطبة  الشمسية،  الطاقة  باستخدام 

العالم أجمع، حيث استطاعت تحقيق  أنظار 

تعزيز  نحو  مساعيها  إطار  في  جديد  إنجاز 

النظيفة. الطاقة  تقنيات  ونشر  ي 
ّ
تبن عملية 

طائرة  أول   ،»2 إمبلس  »سوالر  وأصبحت 

لِّق حول العالم، باالعتماد فقط على الطاقة 
َ
ُتح

 حافل في مطار 

ٍ

باستقبال الشمسية، وحظيت 

البطين الخاص بالعاصمة أبوظبي، حيث كانت 

غير  مغامرتها  لتبدأ  منها  انطلقت  قد  الطائرة 

المسبوقة.
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الرؤية األولى

ي�
سار
ح�
از�
نج
اإ

أحمد  سلطان  الدكتور  أكَّد 

ورئيس  دولــة  وزير  الجـابر، 

ا 
ً
مخاطب »مصدر«  إدارة  مجلس 

قائدي الطائرة: »لقد ألهمتم العالم 

بروِح الريادة التي لديكم، ونقلتم 

إلى مستويات  التكنولوجيا  هذه 

متقدمة، وساهمتم في اكتشاف 

ذلك  من  واألهم  جديدة.  آفاق 

أنكم قد استحوذتم على اهتمام 

النظيفة«.  التكنولوجيا  الذي سيزدهر بفضل  المستدام  المستقبل  العالم، وساهمتم في نشر رسالة مهمة، رسالة 

ق  وأضاف الجابر: »عندما بدأت »سوالر إمبلس« رحلتها من أبوظبي تساءل الكثيرون: هل من الممكن أن تحقِّ

هذه الطائرة النجاح في جولتها حول العالم، باستخدام الطاقة الشمسية فقط. وأثبتت »سوالر إمبلس« قدرتها 

على ذلك، وأنه ال وجود للمستحيل، وأن االبتكار ال حدود له«. 

وتابع: »إن أبوظبي و»مصدر« و»سوالر إمبلس« تجمعها رؤية مشتركة، وأهداف متقاربة، فنحن نؤمن بروح 

المستدامة.  التنمية  التي من شأنها أن تدعم عملية  المبتكرة  النظيفة  التكنولوجيا  االبتكار، وااللتزام بتطوير 

الطاقة  إننا في دولة اإلمارات فخورون بمشاركة »مصدر« كشركة وطنية متميزة في مجال تطوير مشاريع 

المتجددة المبتكرة والتكنولوجيا النظيفة، في هذه المبادرة الرائدة، خاصًة وأنها ملتزمة بدعم المبادرات التي 

 استدامة.
َ

تساعد على فتح آفاق جديدة، وُتسهم في بناء مستقبل أكثر
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ختام�الروؤية

مهندس المستقبل 

ا القادمة؟
ً
هل أنا مستعد للمشاركة في تصميم مستقبل الـ)50( عام

أتعاون مع زمالئي لوضع مخطط لمدينة ذكية، تستخدم مصادر الطاقة النظيفة، بما تحويه من مرافق وخدمات، عبر 

أنظمة إلكترونية ذكية. 

نريد  مختلف..  وفكر  جديدة،  ألدوات  تحتاج  اليوم  المدن  إدارة 

صنع واقع جديد لشعبنا، وحياة مختلفة ألبنائنا، ونموذج عالمي جديد 

التنمية. في 

 صاحب السمو الشيخ محمـد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله.
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نواتج�التعلم
يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية.   

يتعرف على الشروط الفنية والقانونية لبدء بناء مفاعل نووي.   

يقرأ رؤية أبو ظبي 2030.  

د الكوري.  
ِّ

يوضح أسباب اختيار مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية للمور

يناقش شروط السالمة الواجب توافرها في محطات الطاقة النووية.  

يعرض التحديات التي واجهت كوريا الجنوبية في بنيتها التحتية.  

ن الشراكة اإلماراتية الكورية في مجال القطاع النووي.  
ِّ
يثم

يقارن العالقة المذهلة بين العصور القديمة والقرن 21.  

يفخر بالصناعة اإلماراتية.   

لتأهيل كادر وطني إماراتي    العربية المتحدة  يبرز جهود دولة اإلمارات 

النووي.  يعمل في مجال القطاع 

الكفاءة المهنية. 	

الفخر بالمنتج الوطني.  	

الشراكة الفاعلة.  	

تحدي الصعاب.  	

التخطيط السليم.  	

توطين الخبرات اإلماراتية.  	

قيم ومواطنة

ا ملحوظًا في إنشاء البنية التحتية النووية، ووضع السياسات النووية، 
ً
حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة نجاح

ي أعلى المعايير الدولية للسالمة واألمن، وضمانات منع االنتشار النووي، حيث وضعت المعيار الذهبي للقادمين 
ّ
وتبن

ا توطيد 
ً
الجدد إلى النادي النووي، من أجل تنفيذه في أولى محطاتها للطاقة النووية، في موقع براكة، ويجري حالي

شراكة مدتها 100 عام مع كوريا؛ لتشغيل مفاعالت من طراز APR1400، باإلضافة لتدريب القوى العاملة، ويبقى 

التحدي األكبر هو تحقيق التوازن بين القوى العاملة اإلماراتية والوافدة، وتحقيق أهداف التوطين الطموحة. 

الفكرة الرئيسة

محطة الطاقة النووية.  مفاعالت الماء المضغوط.   االستخدام السلمي.  المعيار الذهبي.  

المفاهيم والمصطلحات

 مخطط الرؤية

توطين تكنولوجيا 

الطاقة

 من الطريقة 

الكورية إلى التجربة 

اإلماراتية:  

ثانًيا

أوًل

البنية التحتية النووية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

المراحل الرئيسة للطاقة النووية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

الرؤية الثانية

تكنولوجيا  توطين 

 الطاقة النووية: 

من الطريقة الكورية إلى 

التجربة اإلماراتية
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أضف لمعلوماتك: 

الوكالة الذرية تنتخب 
اإلمارات عضًوا في 
مجلس المحافظين.

انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية 
فيينا  في  انعقاده  خالل  الذرية  للطاقة 
مجلس  في  عضًوا  اإلمارات  دولة 

المحافظين للفترة 2016 إلى 2018.
مقعًدا  قد شغلت  اإلمارات  وكانت 
في مجلس المحافظين في الفترة بين 

2013 إلى 2015.

السفير  سعادة  ح  صرَّ المناسبة  وبهذه 
للدولة  الدائم  المندوب  الكعبي،  حمد 
الذرية:  للطاقة  الدولية  الوكالة  لدى 
انتخاب دولة اإلمارات مرة أخرى  »إن 
الثقة  يعكس  المحافظين  مجلس  في 
الدولية بدور اإلمارات الفعال في صنع 
السياسات النووية الدولية، ويعكس أيًضا 
تقدير المجتمع الدولية للجهود الوطنية 
في  للدولة  المسؤول  والنهج  الناجحة 

تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية«.

وكالة أنباء اإلمارات - وام

أوًل
أواًل: المراحل الرئيسة للطاقة النووية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

اأقراأ�واأجيب:�

)أصبحت اإلمارات أول دولة وافدة إلى قطاع الطاقة تبني أول محطة لتوليد 

ا - أي منذ قيام الصين بذلك - 
ً
31 عام الكهرباء باستخدام الطاقة النووية منذ 

 .)1981 عام 

أقرأ بتمعن كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة« في الصفحات )345 - 346(، 
ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

  
محطتين  أول  إلنشاء  ا 

ً
ترخيص فتحت  التي  والمؤسسات  الهيئات  أسجل 

النووية.  الطاقة  باستخدام  الكهرباء  لتوليد 

	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أستكمل بناء المخطط الذهني اآلتي:

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

الشروط الفنية والقانونية المعمول بها لبدء بناء مفاعل نووي: 

ًرا بحقبة نووية للمنطقة. جاء مؤتمر )الطاقة النووية في الخليج( مبشِّ

  
أستكمل بناء المخطط الذهني اآلتي وفق المعطيات الواردة:

عالم يعتمد المشروع النووي 

في دولة اإلمارات 

.......................................

.......................................

.......................................

 ما هي أهداف المشروع

النووي في دولة اإلمارات 

.......................................

.......................................

.......................................

ع معرفتك وسِّ

محطة براكة
اختارت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية 

إمارة  في  الظفرة  بمنطقة  براكة  موقع 

ا إلنشاء المحطات النووية 
ً
أبوظبي موقع

حدة.
َّ
المت  

ِ

ة
َّ
العربي  

ِ

اإلمارات  

ِ

دولة في 

ل 
ّ

حدة أو
َّ
 المت

ِ

ة
َّ
 العربي

ِ

وتعدُّ دولُة اإلمارات

محطات  تشغيل  في  ستبدأ   

ٍ

ة
ّ
عربي  

ٍ

دولة

ة، حيُث 
ّ
لمي

ّ
 الس

ِ

 لألغراض

ِ

ووية
ّ
الطّاقة الن

 2020 فبراير  خالَل  الّدولُة   
ْ

أصدرت

 

ِ

 المحطات

ِ

 أولى هذه
ِ
خصَة األولى لتشغيل

ّ
الر

ا.
ً
 العمَل قريب

ُ
في )براكة( والّتي ستبدأ
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رؤية أبوظبي 2030
النفط  على  االعتماد  من  باقتصادها  لالنتقال  أبوظبي  إمارة  سعي  من  انطالًقا 

والغاز الطبيعي إلى مجتمع واثق وآمن، واقتصاد مستدام ومنفتح، يمتلك القدرة 

على المنافسة، قامت اإلمارة بتحديد رؤيتها المستقبلية للعام 2030 بشكل واضح، 

يمكِّنها من تحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

وتقوم رؤية أبوظبي 2030 على مزيج متميز، يجمع بين نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الباني 

س لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات 
ِّ
المؤس

العربية المتحدة، حاكم أبوظبي. 

وقد حددت رؤية أبوظبي 2030 تطلعات اإلمارة من أجل تنمية مستدامة، تعكس سعيها الحثيث لتكون واحدة 

ا. 
ًّ
من االقتصاديات والمجتمعات الرائدة عالمي

ولتحقيق ذلك، حددت حكومة إمارة أبوظبي تسع دعائم محورية، يستند إليها المستقبل االجتماعي والسياسي 

واالقتصادي لإلمارة.

رؤى مستقبلية:  

اأتوا�سل�مع�الآخرين:

للفقرات  قراءتي  خالل  من  براكة،  مشروع  مراحل  تتبع  في  زمالئي  مع  أتعاون 
الواردة في كتاب »مستقبل التكنولوجيا والطاقة«، في الصفحات )347 - 348(، 

ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

  
أستكمل المخطط الزمني اآلتي:

20172012201020092008

 ��������������

 ��������������

 ��������������

 ��������������

 ��������������

 ��������������

 ��������������

 ��������������

 ��������������

 ��������������

جولة�اإلكترونية
المفاهيــم في شبكـة  أبحـث عـن 

المعلومــات الدوليـة وأقرأهــا أمام 

زمالئي:

االستخدام السلمي للطاقة النووية 

 ����������������������������������������������

 ����������������������������������������������

المعيار الذهبي في األمان النووي

 ����������������������������������������������

 ����������������������������������������������

الرؤية الثانية
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ي�
سار
ح�
از�
نج
شركة كيبكو الكوريةاإ

نحت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية في عام 2009 عقد المقاول الرئيس 
َ
م

السلمية للشركة  النووية  للطاقة  المتحدة  العربية  في برنامج دولة اإلمارات 

ا في مجاالت 
ًّ
الكورية للطاقة الكهربائية )كيبكو(، وهي شركة رائدة عالمي

سالمة وفعالية وموثوقية محطات الطاقة النووية.

دُّ شركة رائدة من حيث مستويات السالمة  َ
ُتعتبر كيبكو ثالث أكبر شركة للطاقة النووية في العالم، وُتع

لي الطاقة النووية، كما ُتحرز 
ِّ
والكفاءة وفعالية المحطات النووية، وذلك وفًقا لتقييم االتحاد الدولي لمشغ

ا أعلى الدرجات على مؤشرات برنامج األداء الذي يعتمده االتحاد.
ً
حالي

ا من أبرز الخبراء.
ً

تم اختيار كيبكو بعد عملية تقييم صارمة استمرت لمدة عام  قامت بها لجنة مؤلفة من 75 عضو

 1400 سيقوم تحالف كيبكو بتصميم وبناء والمساعدة على تشغيل أربع محطات للطاقة النووية  بقدرة 

المحطة األولى في عام   المتحدة. ويتوقع أن يبدأ تشغيل  العربية  ميجاوات لكل محطة في دولة اإلمارات 

.2020 2017. ومن المقرر إنجاز والبدء بتشغيل المحطات الثالث األخرى بحلول عام 

الموارد  20 مليار دوالر أمريكي، تنظيم برامج تدريبية مكثفة، وبرامج تنمية  البالغ قيمته  العقد  يتضمن 

البشرية، وبرامج تعليمية، حيث عمل دولة اإلمارات العربية المتحدة على بناء القدرات البشرية الالزمة 

النووية. للطاقة  لتأسيس صناعة مزدهرة 

  
أسجل أسباب اختيار مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية للمورد الكوري.

	 �����������������������������������������������������������������������������	 �����������������������������������������������������������������������������

)بدأت التجربة الكورية في البرنامج النووي في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين في ظل قيادة الرئيس واألب 

المؤسس للجمهورية سينغمان ري(. 

اأقراأ�واأجيب:�
أقرأ بتركيز الفقرات الواردة في كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة«، في الصفحات )349 - 350( وأجيب عن 

األسئلة اآلتية:

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

س الكوري سينغمان ري  أهم ابتكارات ورؤية الرئيس والمؤسِّ
في مجال الطاقة النووية بعد الحرب الكورية المدمرة 
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أضف لمعلوماتك: 
كوريا الجنوبية تتقدم فى السوق 
موديل  نووى  بمفاعل  العالمى 
اختصار  وهو   ،APR-1400

 ،Advanced Power Reactor

الكورية   KEPCO شركة  من  وهو 
الجنوبية، ذات قدرة كهربية 1345 
ميجاوات، وهناك أول مفاعلين من 
إجمالى أربعة مفاعالت بدأ بنائها 
فى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اأفكر�واأجيب:

  
أسجل التحديات التي واجهت كوريا الجنوبية في بنيتها التحتية.

كيف واجهت هذه التحديات؟

 ����������������������������������������������
 ���������������������������������

 ���������������������������������������������

اأقراأ�واأجيب:�

أقرأ بتمعن كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة« في الصفحات )353 - 354(، 
ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

  
أسجل األمور التي ساعدت على وضع كوريا في مصاف الدول الرائدة 

النووية. التكنولوجيا  ا في مجال توريد 
ًّ
عالمي

	 ����������������������������������������������

	 ����������������������������������������������

	  ���������������������������������������������

	  ���������������������������������������������

انتقلت كوريا من دولة نامية إلى دولة متقدمة، ذات اقتصاد معرفي، 

ا بالفخر لدى المنتج الكوري.
ً

لََّد ذلك شعور
َ

و

استطاعت  قصيرة  زمنية  فترة  في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة أن 

ا 
ًّ
ا ريادي

ً
ا في سماء صناعة الطيران العالمية، وتحتلُّ موقع

ً
تحلِّق عالي

بهذه الصناعة التي تعتمد على أدق األنظمة التكنولوجية، فتمكنت 

عة 
ِّ
الدولة من خالل مجموعة من الشركات الوطنية مثل )ستراتا( المصن

لمكونات الطائرات، المملوكة بالكامل لشركة "مبادلة" للتنمية، من 

تثبيت أقدامها بين الكبار بهذه الصناعة اإلستراتيجية المهمة.

خر
أف

ي
طن

بو

شروط السالمة الواجب توافرها في 

محطات الطاقة النووية.

......................................................................

......................................................................

......................................................................

�اأبحث�في
م�سادر�التعلم��

جولة�اإلكترونية
أبحث في شبكة المعلومات الدولية 

عن أهم المنتجات اإلماراتية.

 ���������������������������������������������

 ���������������������������������������������

 ���������������������������������������������

الرؤية الثانية
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)قطاع التكنولوجيا أحدث تحواًل في عقلية الدولة الكورية(.

  
أستكمل العبارات التالية بما يناسبها:

كانت كوريا دولة نامية تعتمد على ..................................................................... 	

أصبحت كوريا دولة تمتلك صناعات مثل ............................. و.............................  	

و.............................

اأقراأ�واأحلل:
أقرأ بتركيز الفقرات الواردة في كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة« في 
أمثلها  النووية، ثم  الطاقة  الصفحة )355(، ثم أستخرج دورة حياة محطة 

بيانيًّا في الدائرة بوضع األرقام في أماكنها الصحيحة:  

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

دورة حياة محطة 

الطاقة النووية 

اأقراأ�واأحدد:
»التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  مع زمالئي  بالتعاون  اقرأ 
عن  أجيب  ثم   ،)357 - 356( الصفحات  في  الطاقة«،  ومستقبل 

اآلتية: األسئلة 
  

أتتبع على الخريطة مسارات طريق الحرير.

  
ا وحديًثا. 

ً
أستنتج أهمية طريق الحرير قديم

	  ������������������������������������������������������������������������������ ا: 
ً
قديم

	  ����������������������������������������������������������������������������� حديًثا: 

  
أوضح أوجه الشبه بين: 

مسارات طريق الحرير

�����������������������������������������

�����������������������������������������

مشروع محطة براكة باإلمارات

��������������������������������������������

��������������������������������������������

  
الصماء  المتحدة  العربية  أحدد على خريطة دولة اإلمارات 

براكة. محطَة 

ي�
سار
ح�
از�
نج
اإ

»براكة« خامس محطة 
عالمية لمفاعل الطاقة 

APR1400 المتقدم
وتتجه محطة براكة، الواقعة 
إمارة  في  الظفرة  بمنطقة 
أبوظبي، ألْن تصبح خامس 
محطة في العالم تعمل وفق 
تصميم مفاعل الطاقة المتقدم 
APR1400، وذلك بحلول عام 

.2020
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البنية التحتية النووية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.   ثانًيا

اأبحث�واأ�ستك�سف:

)من أبرز نتائج برنامج الطاقة النووية اإلماراتي منذ نشأته هي وضع أعلى معايير تتضمن عدم سوء االستخدام للطاقة 

النووية(. 

أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة«، في الصفحة )361(، وأسجل اإلجراءات التي 
اتخذتها دولة اإلمارات لضمان عدم انتشار األسلحة النووية. 

���������������������������������������������������������������������������������������  1
���������������������������������������������������������������������������������������  2

���������������������������������������������������������������������������������������  3
���������������������������������������������������������������������������������������  4

الهيئة 

االتحادية 

للرقابة النووية

الهيئة االتحادية للرقابة النووية: هي الجهة المعنية 

اإلجراءات  عن  ومسؤولة  النووي،  القطاع  بتنظيم 

وتحديد  الدولة،  في  النووية  الطاقة  مرافق  جميع  بتصميم  المتعلقة  والرقابية  التنظيمية 

إخراجها من الخدمة.  إنشائها وتشغيلها، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، و مواقعها و

ل، الذي يتولى إدارة وتشغيل محطة أو مرفق 
ِّ
شغ

ُ
ا عن دور الم

ً
ويختلف دور الهيئة تمام

ل 
ِّ
شغ

ُ
الطاقة النووية، حيث تقع المسؤولية النهائية عن ضمان توفير األمان على عاتق م

المرفق.

ا.   
ً
أبحث في موقع الهيئة االتحادية للرقابة النووية عن إجابة أكثر األسئلة شيوع

  
كيف ستشارك الكوادر اإلماراتية في إدارة وتشغيل محطات الطاقة النووية.

اأبحث�واأجيب:�

أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة« في الصفحة )364(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتي:
  

أوضح جهود دولة اإلمارات لتأهيل كادر وطني إماراتي للعمل في مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية.

���������������������������������������������   1
���������������������������������������������   2

���������������������������������������������   3
���������������������������������������������   4

بل نظراء دوليين 

ِ

ا حثيثة في الدعوة إلى مراجعات للمشروع النووي من ق
ً
)تبذل دولة اإلمارات العربية المتحدة جهود

الرؤية الثانية

من مؤسساتنا 
الوطنية:
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من أجل تعزيز الشفافية من أجل العالم الخارجي(.

اأقراأ�واألخ�ض:

أربعة  حدود  في  وألخصها   ،)366( الصفحة  في  الطاقة(،  ومستقبل  )التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرة  بتأنٍّ  أقرأ 
أسطر: 

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مستقبلي الواعد:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 

The mission of the 

Nuclear Engineering 

Department at Khalifa 

University is to innovate 

in nuclear engineering 

research and education 

to achieve the following 

measureable goals:

 ¾ To provide graduates 

with deep knowledge 

and specialization in 

nuclear engineering

 ¾ To enable graduates 

to relate nuclear 

engineering theory to 

practice

معهد التكنولوجيا التطبيقي بوليتكنيك 

يعد برنامج الطاقة النووية، الذي 

يتم تقديمه بالشراكة مع مؤسسة 

اإلمارات للطاقة النووية، وشركة 

الطاقـة الكهربائيــة الكوريـــة 

)كيبكو(، من أهم البرامج الرائدة 

في معهد بوليتكنك أبوظبي. 

ويسهم البرنامج في الدمج الكامل 

والمهارات  النظرية  المعرفة  بين 

االستخدام  خالل  من  العملية، 

المتوازن للمواد التعليمية في معهد 

التكنولوجيا التطبيقية، والتدريبات 

العملية في موقع العمل التي تقدمها 

البرامج  في  متخصصة  جهات 

الصناعة  مجال  في  التدريبية 

النووية.

جامعة الشارقة

األهداف التعليمية لبرنامج الهندسة 

الخريجين  الطلبة  أن  هي  النووية 

سـيكونون قادرين على:

1   الحصول على معرفة متعمقة 

في العلوم النووية والهندسة، 

باستخدام األدوات الرياضية، 

واألساليب ذات الصلة بالعلوم 

النووية.

2   فهم لألدوات مختلف، خاص 

إنتاج واستخدام  الطاقة  بنقل و

النووية.

3   فهــم األسالــيب الحسابيــة، 

والتقنيــات المتعلقــة بإنتــاج 

واستخـدام الطاقــة النوويـــة 

اآلمنة.
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مستقبلي الواعد:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 

 ¾ To equip graduates 

with design, problem 

solving, and research 

skills in nuclear 

engineering

 ¾ To prepare graduates 

for careers as 

nuclear engineering 

professionals

 ¾ To encourage 

graduates to pursue 

self-learning and 

personal development 

experiences

 ¾ To produce 

graduates who will 

be able to contribute 

substantially to 

academia, industry, 

and the community

 ¾ http://www.kustar.

ac.ae

معهد التكنولوجيا التطبيقي بوليتكنيك 

وسيحصل الطالب لدى تخرجهم 

في   

ٍ

عال دبلوم  شهادة  على 

باإلضافة  النووية،  التكنولوجيا 

إلى شهادة توصية للحصول على 

العمليات  تخصصات  في  وظيفة 

التشغيلية، والعمليات الميكانيكية، 

ألجهزة  وا  ، ئية با لكهر وا

الكهربائية، والتحكم، والعمليات 

الكيميائية، والحماية من اإلشعاع.

http://www.adpoly.ac.ae

جامعة الشارقة

4   معرفة لقضايا السالمة والبيئة 

الناجمة عن نشر واستخدام 

محطات الطاقة النووية.

5   الفهم العام للقضايا المتعلقة 

باالستخدام السلمي للطاقة 

عدم  ذلك  في  بما  النووية، 

االنتشار، والضمانات الالزمة 

لمنع االستفادة الغير سلمية 

من دورة الوقود، وفهم قضايا 

المتصلة  العامة  السياسة 

النووية. الطاقة  باستخدام 

ذات  الصحية  القضايا  6   فهم 

وكذلك  باإلشعاع،  الصلة 

االستفادة من النظائر النووية 

المشعة في المجاالت الطبية 

والمواد الغذائية والزراعية.

www.sharjah.ac.ae

الرؤية الثانية
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أنا بذرة تنمو 

لتسقي الوطن. 

أحدد هدفي: 
  

أختار التخصص الذي أحبه ويناسب سوق العمل 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ختام�الروؤية

أبحث في موقع مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية عن بعض الحقائق والخرافات المتعلقة بالطاقة النووية.
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خرافات حقائق 
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نواتج�التعلم
يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية.   

يذكر أسباب البصمة البيئية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   

يلخص طرق الحد من انبعاثات الكربون.   

يبين خطط هيئة كهرباء ومياه دبي لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء.  

يقارن بين نسبة قطاع النقل وقطاع الصناعة في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.  

يناقش التحديات اإلستراتيجية المعاصرة للتنمية المستدامة.  

ن السيناريوهات العالمية المحتملة للتغير المناخي.  
ِّ

يدو

يفخر بالسبق العالمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة لكونها أول عضو بالمنظمة   

العالمية لالقتصاد األخضر. 

دعم االستدامة.  	تحفيز االبتكار.  	التخطيط السليم. 	

قيم ومواطنة

من  تالها  وما  المنشأ،  بشرية  الكربون  انبعاثات  مستوى  ارتفاع  عن  مسؤول  الحياة  ألنماط  المفرط  التحسين  يعتبر 

تدهور بيئي. وُتعد البيئة العمرانية مسؤولة عن نحو %48 من جميع انبعاثات الغازات الدفيئة و%68 من استهالك الكهرباء.

الحكومات  إستراتيجيات  في  الرئيسة  العناصر  أحد  وأصبحت  العالمي،  النطاق  على  االستدامة  أهمية  وتزداد 

التوازن.  تحقيق  بغية  الدقة  تتوخى  أن  عليها  التي  الحكومات  أمام  ا 
ً
تحدي يشكل  ما  وهو  وسياستها، 

دُّ رؤية أبوظبي االقتصادية 2030 أحد األمثلة الحية على اهتمام دولة اإلمارات العربية المتحدة بخطط التنمية المستدامة. َ
وُتع

الفكرة الرئيسة

تغير المناخ. 	

الثورة الصناعية.  	

االحتباس الحراري. 	

البصمة البيئية. 	

الغازات الدفيئة. 	

االستدامة. 	

الحياد المناخي.  	

المفاهيم والمصطلحات

 مخطط الرؤية

االنبعاثات الكربونية 

والمدن المستدامة 

في دول الخليج 

العربية  

ثانًيا

أوًل

التحضر والمدن المستدامة في دول الخليج العربية. 

دور المباني في النبعاثات الكربونية العالمية، والتدابير المحتملة للحد منها.

الرؤية الثالثة

الكربونية  النبعاثات 

والمدن المستدامة في 

دول الخليج العربية
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مفاهيم ومصطلحات

البصمة البيئية: 
معين  مجتمع  تأثير  لقياس  مؤشر 
على كوكب األرض ونظمه الطبيعية. 
البيئية  البصمة  مؤشر  لنا  ويوضح 
عيش  نمط  استدامة  مستوى  مدى 
سكان دولة محددة، ومدى تأثيرهم 

وضررهم بكوكب األرض.

المقصود باالحتباس الحراري:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

�اأبحث�في
م�سادر�التعلم��

دور المباني في االنبعاثات الكربونية العالمية، والتدابير المحتملة للحد منها.أوًل

اأقراأ�واألخ�ض:
ا، وينبغي أن تؤخذ هذه النتيجة على أنها تحذير 

ً
ا واقع

ً
أصبح تغير المناخ أمر

عن  البحث   

ِ

ْدء
َ
وب جدي،  بشكل  المسألة  هذه  في  النظر  أهمية  حول  واضح 

األوان. فوات  قبل  الحلول 

في  الطاقة«،  ومستقبل  »التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بتركيز  أقرأ 
اآلتي: عن  أجيب  ثم   ،)376  -  375( الصفحات 

الكربون  انبعاثات  مستوى  ارتفاع  عن  مسؤول  الحياة  نمط  تحسين  )إن 

بيئي(. تدهور  من  ذلك  تال  وما  المنشأ،  بشرية 

  
أستكمل المخطط اآلتي:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

أمثلة على المنتجات 

والعمليات الصناعية 

الكثيفة االستهالك 

المرتبطة بمواد البناء

  
ماذا تتوقع أن يحدث لو تم رفع كفاءة المباني الجديدة في استهالك الطاقة.

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أسجل أسباب ظهور البصمة البيئية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

	 ����������������������������������������������	  �������������������������������������������

  
أقرأ التقديرات المحتملة اآلتية وأسجل استنتاجاتي.

العالم  في  شخص  كل  عاش  إذا 

يعيشها  التي  بالطريقة  حياته 

العربية  اإلمارات  دولة  سكان 

المتحدة أو الواليات المتحدة، فإن 

كوكب   	.6 نحو  سيتطلب  األمر 

السكان. احتياجات  لدعم 

إذا عاش سكان العالم كافة وفق أنماط 

فإن  األوروبيين،  حياة  لنمط  مشابهة 

في  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 

العالم ستبلغ الضعف. 

أهم االستنتاجات:
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أضف لمعلوماتك: 
هل سيؤّدي مؤتمر باريس إلى حل 

مشكلة تغيُّر المناخ.

ال توجد حلول سحرية أو فورية 
تحّدي  إن  المناخ.  تغيُّر  لمسألة 
أشد  من  واحًدا  يمثِّل  المناخ 
التعقيدات التي يتعيَّن على العالم 
أن يواجهها على اإلطالق. ولكن 
تغيُّر المناخ ما لبث حالًيا أن ارتفع 
إلى قمة جدول األعمال العالمي، 
فيما يتم اتخاذ إجراءات بشأنه من 
والقطاع  والمدن  البلدان  جانب 
الخاص والمجتمع المدني والقادة 

الدينيين والمواطنين األفراد.

الط��ــة ال�ال�ــة: االاةعاناى الكطبواية والمدل الميتدامة عي دوب الخ يا العطبية 
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األخ�ض�ما�قراأت��

الطاقة«،  ومستقبل  »التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بتركيز  أقرأ 
اآلتي: المخطط  أستكمل  ثم   ،)377( الصفحة  في  الثانية،  الفقرة 

الطرق الوقائية للحد من انبعاث الغازات، والوصول لمجتمع خاٍل من الكربون.

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

أهم  وأسجل   )380( صفحة  الطاقة(  ومستقبل  )التكنولوجيا  كتاب  أقرأ 
خطط هيئة كهرباء ومياه دبي لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء. 

�����������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

الواليات  في  الطاقة  استهالك  إجمالي  من   20% نحو  التجارية  المباني  تمثل 

األمريكية. المتحدة 

في  الطاقة«،  ومستقبل  »التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بتمعن  أقرأ 
المطلوب: وفق  اآلتي  المخطط  وأستكمل   ،)381( الصفحة 

في  الحاد  االنخفاض  أسباب  ما 

المباني  قطاع  في  الطاقة  نفقات 

2008؟ لعام  التجارية 

�����������������������������������������������

ما األثر اإليجابي لهذا االنخفاض؟

�������������������������������������������������

  
أسجل المراكز الثالث األولى لالستخدامات النهائية للطاقة في القطاع التجاري.

1
�����������������������������������

2
�����������������������������������

3
�����������������������������������

حديث اإلمارات

بيت »الطاقة المستدام« في دبــي 
مفصول كليًّا عن الكهرباء، وُينتج 

طاقة أكثــر من حاجته
في  الشمسية  الخاليا  على  يعتمد  منزل 

ومفصول  الطاقة،  من  احتياجاته  توفير 

يحقق  وهو  الكهرباء،  شبكة  عن  ا 
ًّ
كلي

إذ  لقاطنيه،  الحراري(  )االرتياح  نظرية 

أيام  طوال  ثابتة  الحرارة  درجة  تكون 

السنة، وتتم التهوية عبر الهواء النقي بنظام 

نتج طاقة من 
ُ
ي ميكانيكي، فضاًل عن أنه 

الخاليا الضوئية أكثر من حاجته، دون أي 

ا فهو يمكن أن 
ً
انبعاثات كربونية،، وتالي

للطاقة. إنتاج وتصدير  يكون مصدر 

ُتعد هذه أبرز مزايا أول منزل في اإلمارات 

ا على الطاقة الشمسية، 
ًّ
والمنطقة يعتمد كلي

الذي يقع في مقر مركز محمد بن راشد 

للفضاء، في منطقة الخوانيج بدبي.

هل تعلم: 

الكهرباء  على  الطلب  بلغ 
اإلمارات  دولة  في  ذروته 
 2007 عام  المتحدة  العربية 

5.830 ميجاوات في أبوظبي،  بواقع 
و4.730 ميجاوات في دبي، و1.557 
و1.680  الشارقة،  في  ميجاوات 

ميجاوات في اإلمارات األخرى.

الرؤية الثالثة
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برنامج استدامة
الطموحة  النمو  أهداف  إن 

إلمارة أبوظبي تترجم إلى زيادة 

الطاقة. استهالك  في 

إسهام  هو  "استدامة"  برنامج 

ومدن  مجتمعات  بناء  كيفية  حول  العالمية  المناقشة  في  أبوظبي  إمارة 

استدامة.  أكثر  عالمية  ومؤسسات 

مم في البداية لدعم تحقيق "خطة أبوظبي 2030"، تحت إشراف 
ُ

وقد ص

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مع الحرص على توفير عوامل التنمية 

المستدامة والبنية التحتية والتخطيط المجتمعي ونوعية الحياة. 

رؤى مستقبلية:  

اأقراأ�واأجيب:

في  الطاقة«،  ومستقبل  »التكنولوجيا  كتاب  في  الواردة  الفقرات  بتأن  أقرأ 
اآلتية: األسئلة  عن  وأجيب   ،)385 - 383( الصفحات 

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

أوضح أضرار حرق الوقود األحفوري لتوليد الطاقة

  
أستخرج حقيقة من الشكل )10 - 2(، في الصفحة )385(.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
انبعاثات غاز ثاني أكسيد  النقل وقطاع الصناعة في  أقارن بين نسبة قطاع 

 .)2  - الوقود األحفوري، من خالل الشكل )10  الناتج عن احتراق  الكربون 

نسبة قطاع النقل في انبعاث غاز 

ثاني أكسيد الكربون

.................................................................

نسبة قطاع الصناعة في انبعاث 

غاز ثاني أكسيد الكربون 

.................................................................

ع معرفتك وسِّ

مدينة الملك عبد الله للطاقة 
الذرية والمتجددة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك 

العزيز آل سعود -  الله بن عبد  عبد 

الملك  مدينة  بإنشاء   - الله  رحمه  

والمتجددة  الذرية  للطاقة  عبدالله 

إلى  تهدف  والتي   ،K•A•CARE

المستدامة  التنمية  في  المساهمة 

الوطنية  السياسة  واقتراح  للمملكة، 

ووضع  والمتجددة،  الذرية  للطاقة 

الخطة واإلستراتيجية الالزمة لتنفيذها. 

المقر  هي  المستدامة”  “المدينة 

المستقبلي لمدينة الملك عبد الله للطاقة 

الذرية والمتجددة، والموطن الجديد 

لقطاع الطاقة الذرية والمتجددة في 

كة 
ِّ

عتبر النواة المحر
ُ
المملكة، والتي ست

للتطوير العلمي والبحثي واالقتصادي 

لهذه الصناعة الناشئة. 

وكونها جهة متخصصة في التمكين 

ستشجع  المدينة  فإن  القطاع،  لهذا 

االبتكار واإلبداع والفرص لمرتاديها 

وساكنيها وزائريها، لتساهم في ازدهار 

األفراد والشركات.
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سأبتكر لغد أجمل: 
أقدم حلواًل عملية ومبتكرة للتقليل من استهالك 

الكهرباء في قطاع المباني.

�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

اأقراأ�واأ�ستنتج:

أقرأ كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة« بتمعن في الصفحات )388 - 389(، 
ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

  
المسببة زيادة  التجارية  للمباني  الزجاجية  الواجهات  أسجل سبب كون 

للتبريد. المستهلكة  الطاقة  في 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
ا لهذه المشكلة.

ً
أسجل حالًّ مبتكر

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
أسجل اإلستراتيجيات التي من شأنها التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة 

في قطاع البناء، وفق المخطط الذهني اآلتي:

اإلستراتيجيات التي من شأنها التقليل من انبعاثات 

الغازات الدفيئة في قطاع البناء 

................................................................

مثل:

  
 ��������������������������������������������

  
 ��������������������������������������������

����������������������������������������������

................................................................

مثل:

  
نسب عزل كافيه 

  
 ��������������������������������������������

����������������������������������������������

................................................................

مثل:

  
 ��������������������������������������������

  
 ��������������������������������������������

التكنولوجيا اإلضافية 

من مؤسساتنا 
الوطنية:

»ديوا« تضيف مركبات 
كهربائية إلى أسطولها 

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي 

ثماني سيارات كهربائية إلى أسطولها، 

لتكون بذلك أول جهة حكومية في 

دبي تستخدم السيارات الكهربائية 

التي تعمل بنسبة 100% بالكهرباء.

وتهدف الهيئة من هذه الخطوة 

إلى وضع مبادرة دبي للتنقل األخضر 

موضع التنفيذ الفعلي على األرض، 

النقل  وسائل  استخدام  وتحفيز 

بالمركبات  المتمثلة  المستدامة 

الهجينة والكهربائية، والتي من شأنها 

خفض 19% من إجمالي االنبعاثات 

الكربونية في دبي.

الرؤية الثالثة
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التحضر والمدن المستدامة في دول الخليج العربية. ثانًيا

أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب »التكنولوجيا ومستقبل الطاقة«، في الصفحات )397 - 398(، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:
  

ن التحديات اإلستراتيجية المعاصرة للتنمية المستدامة. 
ِّ

أدو

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

التحديات اإلستراتيجية المعاصرة للتنمية المستدامة:  

  
أسجل نتيجة التحليل اآلتي:

في  المدن  سكان  عدد  أن  إلى  التقديرات  )تشير 

نهاية 2008 بلغ 3.3 مليار نسمة، ومن المتوقع أن 

بحلول عام 2030(. نسمة  مليارات   5 إلى  يزيد 

النتيجة:
����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

أبحث في شبكة المعلومات الدولية:  

  
مفهوم اإلجهاد المائي. 

  
ن السيناريوهات القائمة للتغير المناخي.

ِّ
أدو

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������� ل 
ألو

و ا
اري

سين
������������������������������������������������������������������ال

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

ي 
ثان

و ال
اري

سين
ال

اأقراأ�واأحلل:�
الطاقة(  )التكنولوجيا ومستقبل  الوارد في كتاب  الشكل  أقرأ 

في الصفحة )401( وأجيب عن األسئلة اآلتية:
  

أسجل أعلى وأقل دولة في مستوى نصيب الفرد من استهالك 

الطاقة في دول الخليج العربي.

أعلى دولة ............................. وأقل دولة ............................. في نصيب  	

الفرد في دول الخليج العربية من استخدام الطاقة وانبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
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ل مالحظاتي حول مدى الوعي في دول الخليج العربي بقضايا االستدامة.

ِّ
أسج

	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أتعاون مع زمالئي:أتعاون مع زمالئي:

أتعاون مع زمالئي في تأمل األشكال في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، في الصفحات )427 - 429(، ثم 
أسجل أهم الحقائق على كل شكل وفق المخطط اآلتي:

الشكل )21-11(

	 �������������������������������������������������������������������

	 �������������������������������������������������������������������

	 �������������������������������������������������������������������

الشكل )11-23-أ(

	 �������������������������������������������������������������������

	 �������������������������������������������������������������������

	 �������������������������������������������������������������������

اأقراأ�واأحدد:
أقرأ بتمعن الفقرات الواردة في كتاب )التكنولوجيا ومستقبل الطاقة(، الصفحة )433(، وأصنف المدن الرائدة 

واألكثر صداقة للدراجات في قارة أوروبا وفق الجدول اآلتي، ثم أحددها على الخريطة المرفقة:  

الدولة المدينة التسلسل الدولة المدينة التسلسل 

������������������������������������������بروكسل3������������������������������������������كوبنهاغن1

������������������������������������������باريس4������������������������������������������أمستردام2
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حكمة ورؤية

صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكم دبي 

- رعاه الله.

محمد بن راشد يشهد انطالق اجتماعات مجالس المستقبل 
العالمية 2016 في دبي:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 

العربية  اإلمارات  دولة  أن  الله-  -رعاه  دبي  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس 

على  شركائها  مع  العمل  واختارت  طويل،  زمن  منذ  أمرها  حسمت  المتحدة 

أرضية التعاون البناء لتعزيز جاهزية العالم لبناء مستقبل أفضل لما فيه خير 

القادمة.  األجيال 

و قال سموه بمناسبة انطالق فعاليات اجتماعات 

مجالس المستقبل العالمية بمدينة جميرا في دبي، 

في  "نحن  سموه:  من  كريمة  برعاية  ُتعقد  والتي 

العالمية  الجهود  في  فاعل  جزء  اإلمارات  دولة 

الساعية إلى خير اإلنسانية، وضمان مستقبل أفضل 

... ونؤمن بأن التعاون البناء هو المحرك الحقيقي 

الفردي  العمل  وأن   ... اإليجابي  التغيير  إلحداث 

ا في عالم يتطور بشكل متسارع". 
ً

يظل قاصر

و أضاف سموه: "المستقبل ال يأتي إلينا، بل نحن 

المبادرة في  ن نستشرفه، ونشكله، ونمسك زمام 
َ
م

ابتكار تقنياته، وتوظيفها لتحقيق التنمية والتطور، 

وبناء اقتصاد قائم على المعرفة ... ال نقف في موقع 

عجلة  دوران  في  والمؤثر  الفاعل  بل  المتفرج، 

وتوظيف  واالبتكار  عات 
ِّ

المسر عبر  المستقبل 

نماذج  وتبني  المجاالت،  في  والتكنولوجيا  العلوم 

المستقبل". واستشراف  بالمعرفة،  شغوفة  ألجيال  قدرات  وبناء  للتغيير، 
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جهود عالمية

العاهل المغربي يدعو إلى دعم بلدان الجنوب لمواجهة تغيرات المناخ 

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وفَد دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في أعمال الجلسة االفتتاحية لمؤتمر 

الدول األطراف الـ22 التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

قدت في مدينة مراكش بالمملكة 
ُ
لتغير المناخ، التي ع

المغربية الشقيقة.

المملكة  عاهل  السادس،  محمد  الملُك  القمَة  وترأس 

الجلسة االفتتاحية عدد  الشقيقة، وشارك في  المغربية 

من رؤساء الدول والحكومات، باإلضافة إلى األمين العام 

السابق لألمم المتحدة »بان كي مون«.

في  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وأعرب 

تصريحات صحفية على هامش القمة عن شكره وتقديره 

ا، على استضافة 
ً
للمملكة المغربية الشقيقة، حكومة وشعب

دُّ من أبرز المؤتمرات العالمية  َ
ع

ُ
هذا المؤتمر المهم، الذي ي

الرامية لمناقشة قضايا التغير المناخي، ووضع آليات فعالة لتنفيذ بنود اتفاق باريس، وترجمتها إلى خطوات 

عملية وملموسة؛ للحد من تداعيات التغير المناخي.

وأوضح سموه أن مشاركة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مؤتمر مراكش تعكس حرص القيادة 

دِّ جسور التعاون والشراكة البناءة مع المجتمع الدولي؛ للتصدي لمختلف التحديات التي  َ
الرشيدة على م

تواجه العالم، ومركزها الريادي في تقديم حلول مبتكرة وفعالة في كافة القطاعات الحيوية التي ُتعنى 

بمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة.

وأكَّد سموه أن دولة اإلمارات العربية المتحدة أخذت على عاتقها مسؤولية بناء اقتصاد متنوع يقوم على إنشاء 

قطاعات جديدة، ويستجيب للمعطيات البيئية، وذلك في إطار رؤيتها المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط.. 

ا لتوعية جيل الشباب، وتمكينهم من أخذ 
ًّ

ا خاص
ً
ا بأن دولة اإلمارات العربية المتحدة أولت اهتمام

ً
ه

ِّ
منو

زمام المبادرة في قيادة الجهود المستقبلية، الهادفة إلى تنفيذ برامج تنموية، تضع االعتبارات البيئية على 

رأس أولوياتها.

وشدد سموه على أهمية مؤتمر مراكش حول تغير المناخ، الذي يوفر أرضية مشتركة لدول العالم، 

لمناقشة تداعيات قضايا التغير المناخي، وزيادة الجهود العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول فعالة، للحد 

إبراز تجربتها الرائدة في نشر الحلول المبتكرة التي تهدف إلى إيجاد فرص  من تداعيات تغير المناخ، و

اجتماعية واقتصادية جديدة.  

الرؤية الثالثة
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َسْبٌق 
عالمي:    

اإلمارات أول عضو بالمنظمة العالمية لالقتصاد األخضر .. والطاير رئيًسا

أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، انضمام دولة اإلمارات 

ا إلى أن مبادرة »اقتصاد أخضر لتنمية 
ً
العربية المتحدة، كأول عضو في المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر، الفت

ضعتا خريطة طريق لتعزيز النمو 
َ

طلقت في عام 2012، واألجندة الخضراء 2015 - 2030 قد و
ُ
مستدامة«، التي أ

االقتصادي واالجتماعي والبيئي المستدام.

وأضاف معالي الوزير في تصريحات خالل اإلعالن عن إطالق المنظمة على هامش الجلسة الـ 22 لمؤتمر األطراف 

 كبير من األمم المتحدة.
ٌ
في مدينة مراكش بالمغرب، أن جهود اإلمارات في مجال االقتصاد األخضر واكبها دعم

من جانبه، أكد سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر)WGEO(، ونائب 

رئيس المجلس األعلى للطاقة في دبي، أن المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي-رعاه الله- خالل فعاليات الدورة 

سهم في دعم تطبيق اتفاق باريس حول المناخ، ورفع مستوى 
ُ
الثالثة من القمة العالمية لالقتصاد األخضر في دبي، ست

ا لالنتقال إلى االقتصاد األخضر. 
ً

الوعي العالمي حول التغير المناخي، تعزيز

1
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ختام�الروؤية
أبحث في مبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة في تفعيل يوم دوام بال مركبات، وأعرض الملخص على زمالئي 

في الصف.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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محركات النمو االقتصادي المستقبلي إلمارة أبوظبي

الضخمة  الرأسمالية  التوجهات  ذات  القطاعات  في  واالستثمار  اقتصادها،  تنويع  أبوظبي  ستواصل 

والتصديرية، والتي ستتمكن من خاللها من بناء الميزة التنافسية، ستركز أبوظبي على تطوير القطاعات التي من 

ا.
ًّ
ا بنسبة %7.5 سنوي

ًّ
المخطط لها أن تحقق نمو

لقد شّكل قطاع النفط بجانب غيره من القطاعات المرتبطة به الجزء الرئيس من النشاط االقتصادي في إمارة 

ا، ال تزال اإلمارة تعاني من عجز 
ًّ
ا إيجابي

ًّ
أبوظبي عبر التاريخ. وفي األثناء التي حققت فيها أبوظبي فائًضا تجاري

كبير في القطاعات غير النفطية، وصل إلى 21 مليار دوالر أمريكي سنة 2006. 

اإلمارة على وضع  تعمل  لذلك   ،2030 االقتصادية  أبوظبي  لرؤية  أساسية  دعامة  االقتصادي  التنويع  يعتبر 

العالمي،  الطلب  حجم  لتلبية  نموه  النفط  قطاع  سيواصل  النفطية.  غير  القطاعات  أداء  لرفع  طموحة  أهداف 

اإلمارة.  اقتصاد  في  ا 
ً

رئيس ا 
ً

عنصر يشكل  وسيبقى 

ا يتجاوز نسبة 
ًّ

ا نمو
ً
وفي األثناء ذاتها ستركز أبوظبي على تطوير قطاعات أخرى، يخطَّط لها أن تحقق مع

7.5%، وهذا النمو من شأنه أن يساعد اإلمارة في تحقيق التوازن بين تجارة القطاع النفطي وغيرها من القطاعات 

غير النفطية. 

ستعمل أبوظبي على إنشاء بيئة مناسبة تتيح لألعمال التجارية والقطاعات المجال للتطور. 

رؤية أبوظبي االقتصادية 2030

الط��ــة ال�ال�ــة: االاةعاناى الكطبواية والمدل الميتدامة عي دوب الخ يا العطبية 
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وفي نهاية المطاف، ستزدهر هذه القطاعات التي تحظى من خاللها اإلمارة بميزة تنافسية على المستوى العالمي، 

، وهي تعتمد على ما فيها من مكامن القوة في الوقت الحالي، وتتمتع 
ِّ

ا من مثل تلك القطاعات قد ظهرت للتو
ً
إن عدد

بإمكانيات نمو جيدة، وتنسجم مع أجندة العامة لإلمارة، وبالتحديد، من المتوقع أن تحرز القطاعات التالية النمو 

ا لتنفيذ أجندة اإلمارة المتمثلة في التنويع االقتصادي، واستهداف األسواق اإلقليمية والعالمية 
ًّ
الذي سيكون ضروري

على نحو ناجح:  

الطاقة - النفط والغاز. 	

البتروكيماويات. 	

المعادن. 	

الطيران والفضاء والدفاع. 	

األدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة. 	

السياحة. 	

معدات وخدمات الرعاية الصحية. 	

النقل والتجارة واللوجستيات. 	

التعليم. 	

اإلعالم. 	

الخدمات المالية. 	

خدمات االتصاالت.  	

لقد اختارت أبوظبي هذه القطاعات، وركزت عليها؛ لما لديها من إمكانيات في تحقيق النمو المستدام والتنويع 

على المدى الطويل، وبالتالي فإن أبوظبي ستكرس مواردها المالية والبشرية في سبيل تطوير هذه القطاعات خالل 

إلى ما بعد ذلك.    العقدين المقبلين، و

الرؤية الثالثة

تم الكتاب
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�التطور�التكنولوجي��التطور�التكنولوجي�
و�سناعة�الطاقة�العالمية�و�سناعة�الطاقة�العالمية�

مدخل الوحدة األولى

مهارة�الوحدة�الأولى 

مهارة المقارنة: 
تعريف: هي إحدى مهارات التفكير األساسية لتنظيم وتطوير المعرفة.

1  فحص أو اختبار الخصائص أو الصفات ذات الصلة بشيئين أو فكرتين أو مفهومين أو مشكلتين أو موضوعين.

2  عمل قائمة باالختالفات أو الفروق بين موضوعات مطروحة للدراسة.

3  عمل قائمة أخرى بأوجه الشبه بين هذه الموضوعات.

4  تلخيص أوجه الشبه وأوجه االختالف السابقة.

5  تطبيق خطوات المقارنة والتباين بدقة عالية.

6   الحكم على نجاح أو فعالية تطبيق هذه المهارة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ما الذي تم إنجازه بخصوص 

هذه المهارة؟ وما الذي لم يتم إنجازه بعد؟ وكيف يمكن القيام بما تبقى من عمل بطريقة جديدة أو مختلفة؟

عند عقد المقارنة ابحث عن التشابه أو االختالف بين األفكار واألشياء. 	

معرفتك بهذه التشابهات واالختالفات تساعدك في ترتيب فهم ما توصلت إليه من حقائق ومعارف. 	

د الهدف من المقارنة، بمعنى: ما الذي ستقارنه؟ 	 حدِّ

قراءة المعلومات بدقة. 	

د التشابه بين األفكار واألشياء. 	 حدِّ

د االختالفات بين األفكار واألشياء. 	 حدِّ

ص التشابهات واالختالفات حتى تصل إلى نتيجة. 	 لخِّ

الخطوات�العلمية�لتطبيق�مهارة�المقارنة:

الروؤية�
الأولى

التغيرات�في�ميزان�العر�ض�والطلب�
العالمي�على�الطاقة�

الروؤية�
الثانية

في� الطاقة� تقنيات� تطور� تاأثير�
للنفط�� العالمي� الإنتاج� م�ستقبل�

الروؤية�
الثالثة

اأثر�البتكار�التكنولوجي�في�قطاع�
النفط�والغاز

الروؤية�
الرابعة

واتجـاهــات� العـامـــة� ال�سـيا�ســـات�
ال�ستثمار�في�تكنولوجيات�الطاقة

نواتج�التعلم
يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الرؤية. 	

على  	 الطلب  وزيادة  الطلب  نمو  مواكبة  على  آسيا  قدرة  عدم  يستنتج 

الطاقة.

دة للطاقة بما فيها الصين والهند؛  	
ِ
يبين الجهود التي تبذلها دول كبرى مستور

لتعزيز أمن الطاقة. 

يستنتج العوامل األساسية لنمو الطلب على الطاقة.  	

يستخلص التحديات التي تواجه زيادة استخدام الطاقة المتجددة. 	

ن جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة.  	
ِّ
يثم

وانخفاض  	 النفط  أسعار  ارتفاع  بين  الفجوة  على  المترتبة  النتائج  يسجل 

التقليدية.  اإلنتاج  تكلفة 

يبين مراحل اكتشاف النفط من مصادر المياه العميقة.  	

يعدد أنواع مصادر الغاز الطبيعي غير التقليدية.  	

 يستنتج العوامل التي تحدد إنتاج النفط الثقيل.  	

التحول من مصادر  	 المتحدة في مجال  العربية  ن دور دولة اإلمارات 
ِّ
يثم

النظيفة. الطاقة  إلى مصادر  التقليدية  الطاقة 

ص التغيرات التي طرأت على قطاعي النفط والغاز في الثمانينيات. 	 يلخِّ

م خريطة ذهنية لنفقات البحث والتطوير لقطاعي النفط والغاز. 	
ِّ
يصم

يصنف نفقات البحث والتطوير لقطاعي النفط والغاز. 	

يستخلص النتائج المترتبة على نجاح تطوير قطاعي النفط والغاز.  	

قطاعي  	 في  التكنولوجي  االبتكار  تعزيز  في  الرشيدة  القيادة  دور  ر  يقدِّ

الطبيعي.  والغاز  النفط 

يعدد مظاهر التصرف في االستثمار. 	

يقارن الحقبات المختلفة في توليد الطاقة الكهربائية. 	

يتعرف التوجهات الجديدة المستخدمة في الرمال النفطية. 	

يقدر جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في االستثمار في الطاقة المتجددة. 	

الوحدة
1
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الوحدة األولى: التطور التكنولوجي وصناعة الطاقة العالمية   

مهارة�الوحدة�الأولى 

مهارة المقارنة: 
تعريف: هي إحدى مهارات التفكير األساسية لتنظيم وتطوير المعرفة.

1  فحص أو اختبار الخصائص أو الصفات ذات الصلة بشيئين أو فكرتين أو مفهومين أو مشكلتين أو موضوعين.

2  عمل قائمة باالختالفات أو الفروق بين موضوعات مطروحة للدراسة.

3  عمل قائمة أخرى بأوجه الشبه بين هذه الموضوعات.

4  تلخيص أوجه الشبه وأوجه االختالف السابقة.

5  تطبيق خطوات المقارنة والتباين بدقة عالية.

6   الحكم على نجاح أو فعالية تطبيق هذه المهارة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ما الذي تم إنجازه بخصوص 

هذه المهارة؟ وما الذي لم يتم إنجازه بعد؟ وكيف يمكن القيام بما تبقى من عمل بطريقة جديدة أو مختلفة؟

عند عقد المقارنة ابحث عن التشابه أو االختالف بين األفكار واألشياء. 	

معرفتك بهذه التشابهات واالختالفات تساعدك في ترتيب فهم ما توصلت إليه من حقائق ومعارف. 	

د الهدف من المقارنة، بمعنى: ما الذي ستقارنه؟ 	 حدِّ

قراءة المعلومات بدقة. 	

د التشابه بين األفكار واألشياء. 	 حدِّ

د االختالفات بين األفكار واألشياء. 	 حدِّ

ص التشابهات واالختالفات حتى تصل إلى نتيجة. 	 لخِّ

الخطوات�العلمية�لتطبيق�مهارة�المقارنة:

مكونات�مهارة�المقارنة:

لتطبيق�مهارة�المقارنة�اتبع�الخطوات�الآتية:

29حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة



بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة -حفظه الله- أقر مجلس 

ا لالبتكار في الدولة.
ً
2015 عام الوزراء في اجتماعه االستثنائي بقلعة الفجيرة إعالن عام 

وأصدر المجلس توجيهاته لجميع الجهات االتحادية بتكثيف الجهود، وتعزيز التنسيق، والبدء بمراجعة السياسات الحكومية 

ا في هذا المجال.
ًّ
زة لالبتكار، تصل بدولة اإلمارات العربية المتحدة للمراكز األولى عالمي العامة بهدف خلق بيئة محفِّ

توجيهات  مع  ا 
ً
تماشي المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  باالبتكار  يحتفل  للجميع،  وطني  حدٌث  لالبتكار  اإلمارات  أسبوع 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وهو واحد من أكبر 

ثقافة واسعة  نشر  للمساعدة على  الخاص واألفراد؛  والقطاع  الحكومة  بل 

ِ

ق من  د 
َّ
العالم، ومجهود موح في  االبتكار  مبادرات 

لالبتكار.  الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي  في  لالبتكار  النطاق 

 للوطن نبتكر 
)اإلمارات مركز عالمي لالبتكار(
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مبتكر إماراتي: 

ثالثة مبتكرين إماراتيين أعضاء في مجموعة العلماء الشباب العالمية.

أعلنت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة اختيار نخبة من مواطنيها المبتكرين لعضوية مجموعة العلماء 

على  العلمية  المجتمعات  أرقى  أحد  دُّ  َ
ُتع التي  »دافوس«،  العالمي  االقتصادي  للمنتدى  التابعة  العالمية،  الشباب 

العالم. مستوى 

البروفيسور علي النقبي:

مساعد  بأعمال  القائم  المساعد،  األستاذ 

في  الميكانيكية  الهندسة  قسم  رئيس  العميد، 

ع الكبد 
ِ
جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مختر

االصطناعية. 
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