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 (  2التقويم ) الفصل الدراسي الثالث مراجعةإجابة 

 2017  / 2018 العام الدراسي 

  2018  /      /التاريخ :                                                                        الصف : التاسع 

                                                                            والتربية الوطنية الدراسات االجتماعية  المادة :                                      .............................      اسم الطالب : ..

  

  :                                                                                 السؤال األول

  أقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها : ( 1) 

 

 

 

 

  ضع عنوانا مناسبا للفقرة .  –أ 

 مستقبل الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة . 

 فسر اهتمام القيادة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتنويع مصادر الدخل .  –ب 

تناقص الطاقة التقليدية وظهور   -لمواجهة التحديات المستقبلية المتمثلة في ازدياد معدالت النمو االقتصادي والسكاني  

 تحقيق التنمية المستدامة في الدولة .  –االحتباس الحراري 

 بة على ازدياد معدالت النمو االقتصادي والسكاني . النتائج المترتوضح  –ج 

 زيادة استهالك الطاقة في القطاعات االقتصادية المختلفة وخاصة قطاع الصناعة والكهرباء وتحليه المياه . 

 أكتب مثالين اثنين لكل مما يأتي :  –د 

 . مشروعات الطاقة الشمسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  •

 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية .   -             1مشروع شمس 

 حقول النفط في دولة اإلمارات العربية المتحدة .  •

                 مرغم  –راشد  –مبارك  –بوحصا  –عصب  –حقل باب 

  الطاقة النووية ( –الغاز الطبيعي  –) النفط  مصادر الطاقة التقليدية .  •

على الرغم من توافر النفط والغاز الطبيعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، فإن اهتمام قيادتها  

الرشيدة بتنويع مصادر الطاقة يعد خيارا رشيدا يعكس إدراكا واعيا لحجم التحديات المستقبلية المتمثلة 

استهالك الطاقة في القطاعات في ازدياد معدالت النمو االقتصادي والسكاني وانعكاساتها على معدالت 

 االقتصادية المختلفة وخاصة قطاع الصناعة والكهرباء وتحليه المياه . 
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 :                                                                                                             السؤال الثاني 

  :   فيما يليأمام العبارة الغير صحيحة (  ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √عالمة )  ضع ( 2) 

 الطاقة هي مركب كيميائي من أصل عضوي يعد الكربون والهيدروجين من أهم مركباته . (      × )         –أ 

 مصادر الطاقة المتجددة هي التي توجد في باطن األرض ويتناقص حجمها بسب االستهالك(       ×)        –ب 

 اإلمارات العربية المتحدة إحدى أهم دول الوطن العربي المنتجة للنفط والغاز الطبيعي . (      √ )        –ج 

 رحمة هللا .  –ليس النفط العربي بأغلى من الدم العربي من أشهر مقوالت الشيخ زايد بن سلطان (      √ )         –د 

 ( صوب ما تحته خط في العبارات اآلتية :  3) 

  م 2050                                         م .  2030أطلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة اإلستراتيجية الوطنية للطاقة  –أ 

 مصدر تأسست مدينة العين بالقرب من مطار أبوظبي لتكون أول مدينة خالية من االنبعاثات الكربونية .  –ب 

  دبي الطاقة الشمسية المركزة في الشارقة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في اإلمارات . يعد مشروع  –ج 

 الثالثة  تحتل دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األولى من حيث إنتاج النفط العربي .  -د

 :                                                                                                              السؤال الثالث

 أكتب تعريفا مناسبا لكل من المفاهيم والمصطلحات اآلتية : (  4) 

 .هي القدرة على بذل شغل الطاقة :  •

 

  كبيرة وال تتناقص وال تنتهي باالستهالك . هي التي توجد في الطبيعة بكمياتالطاقة المتجددة :  •

 

 هي التي توجد في الطبيعة بكميات محدودة ويتناقص حجمها بسبب االستهالك . المتجددة :  الطاقة غير •

 

   نتيجة زيادة انبعاث غازات الصوبة الخضراء .الزيادة في درجة حرارة الغالف الجوي الحراري :  االحتباس •

 

 قدم مقترحات إبداعية تسهم في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في دول الوطن العربي .  ( 5) 

 .عمل مشاريع مشتركة بين بعض الدول العربية 

 .مشروع توليد الطاقة من الرياح  

 .مشاريع للطاقة الشمسية 
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 .  الصماء كال مما يلي  ( حدد على الخريطة 6)  

 حقل باب .  -1 •

 حقل مبارك .  -2 •

 جزيرة صير بني ياس .  - 3 •

 حقل راشد .  - 4 •

 ميناء جبل الظنة .  - 5 •

 

                                  

 

 ( االبتكار :   7 )

 العديد من التحديات للتوسع في توظيف الطاقة المتجددة . تواجه دول الوطن العربي 

 سجل أبرز هذه التحديات . 

 قلة الخبرات العلمية  –قلة رؤوس األموال 

 قلة األيدي العاملة المدربة . 

 السؤال الرابع :                                                                                                            

 ( أكمل المخطط الذهني اآلتي :  8 (

 

 

 

 
 سهولة تصديره  سمك الطبقات 

  يتسم النفط العربي بعدة خصائص منها : 

 انخفاض تكاليف إنتاجه

1 

2 

3 

4 

5 
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 :   التالية في مكانها المناسب  ( ضع الكلمات 9) 

 النفط 

 

 قوته الجسمية الغاز الطبيعي سهولة تصديره الطاقة

 

 

 

 الكلمة 

 

 التعريف 

 

 

 النفط

 

 أصل عضوي يعد الكربون والهيدروجين من أهم مركباته .مركب كيميائي من 

 

 

 قوته الجسمية

 

 إلى أن استطاع تدجين الحيوان . لة عليهااعتمد اإلنسان قرونا طوي
  

 

 سهولة تصديره

 

 من صفات ومميزات النفط العربي . 

 

 

 الطاقة

 

 . القدرة على أداء عمل وال يمكن مشاهدتها 

 

 

 الغاز الطبيعي

 

 المرتبة األولى في تغطية احتياجات سكان الوطن العربي من االستهالك يأتي في
  

 

 


