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إجابة السؤال األول 26 ( :درجة )
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 06درجة

أوجه التشابه

أوجه االختالف

طاقة الرياح

الطاقة النووية

طاقة آمنة

طاقة غير آمنة

طاقة متجددة

انخفاض العائد الحراري

ارتفاع العائد الحراري

االستم اررية في إمدادات الوقود

ال تتطلب مياه عذبة

تحتاج للمياه للتبريد

انعدام تلوث الهواء

2×6

إجابة السؤال الثاني 22 ( :درجة)
 04درجة

إجابة السؤال رقم 06
أواال -اق أر الجدول ......أ .فسر في نقطتين...
 .0ارتفاع الطلب على النفط ................
 الدول النامية مصانع للدول المتقدمة الصناعية بسبب رخص األيدي العاملة.
 التمدن وارتفاع مستوى المعيشة.

وسكانيا.
اقتصاديا
 نمو الدول النامية
ً
ً
 انخفاض أسعار النفط وكثرة المعروض.

()4

2×2

 .6انخفاض الطلب على النفط .............
 هجرة المصانع للدول النامية.


توجه الدول المتقدمة لمصادر الطاقة المتجددة والبديلة.

()4
2×2

( تقبل اإلجابات المنطقية الصحيحة)
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ب .مثل بيانيا بطريقة األعمدة............
()6

الطلب على النفط
درجتان

75%

درجتان
41%

45%

40%

درجتان

المتقدمة

النامية
2035م

2015م

 04درجة

ثانيا :إجابة السؤال رقم 02
ا
اق أر النص .....
أ .مفهوم الوقود اإلحفوري:
الوقود الذي يتشكل بعمليات طبيعية مثل الهضم الالهوائي للعضيات النافقة المدفونة.

()6

( تقبل الصياغة المنطقية الصحيحة)
ب .وضح في نقطتين ………………
 .0الطاقة الكهربائية:
 تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على هذه النوعية من الطاقة وقدرات التوليد المتوافرة.

()4
6×6

 تأثير انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
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 .6سوق النفط العالمي:

()4



التأثير في المناخ.

6×6



ارتفاع تكلفة الوقود.



ضمان أمن اإلمدادات.



نمو الطلب على الطاقة عالمياً.

 .2سجل اثنين من توقعاتك …………………………….


مستقبال
احتمالية نفاذها
ً



استم اررية انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

()4
6×6

( تقبل اإلجابات المنطقية الصحيحة)
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 8درجات

ثال اثا :إجابة السؤال رقم 04

اق أر النص اآلتي ثم أكمل الخط الزمني...........
-----

-----

2112م
إنشاء مؤسسة
اإلمارات للطاقة
النووية

 2102م

2102م

2121م

إصدار رخصة
البناء لوحدتي
براكة  1و 2

توريد وتشغيل وحدات
مفاعالت الماء المضغوط
لشركة كيبكو

توصيل جميع
الوحدات للشبكة

()8
6×4

السؤال الثالث 26 (:درجة)
 01درجات

أواال :إجابة السؤال رقم 05
النص:
أ.

()6

حدد المشكلة:

 ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغالف الجوي.

(تقبل اإلجابة الصحيحة والمنطقية)

ب .استخلص السبب الرئيس:


األساليب التقليدية المستخدمة في توليد الكهرباء.

()6

(تقبل اإلجابة الصحيحة والمنطقية)
ج .اقترح ثالثة من الحلول :
 تطوير أساليب بديلة لتوليد الكهرباء.
قيودا من قبل الحكومات على االنبعاثات.
 فرض ً
 استحداث أساليب ذكية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من المصادر القائمة.

()2
6×2

(تقبل اإلجابة الصحيحة والمنطقية)
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 06درجة

ثانيا :إجابة السؤال رقم 02
ا
المخطط الذهني:

األول

الثاني

 حقول الطاقة الشمسية

* سوائل نقل الح اررة

جوانب خفض
الطاقة

الطاقة الشمسية المركزة

• إنتاج كميات كبيرة من

نتيجة واحدة

الطاقة.
• استخدام مكونات أرخص.
• إدخال التحسينات المناسبة
على تصميم الحقول.

• نقل الح اررة الجديدة

للوصول إلى درجات

الثالث
 أنظمة التخزين

()2
0×2

• تقلل من تكلفة تخزين

ح اررة أعلى.

• تحسين إمكانات

الطاقة الح اررية.

()2
6×2

التخزين.

• خفض التكاليف.

 تخفيضات كبيرة في تكلفة توليد الكهرباء مستقبال.
التوقعات
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 اعتماد سياسات تشجع على استخدام هذه التقنية.

 زيادة االستثمار في البحث والتطوير وتوسيع المحطات.

()2
0×2
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 01درجات

ثال اثا :إجابة السؤال رقم 02

أ .حدد على الخريطة السابقة.............

()2

شمس 1

ب .سجل سببين الختيار ..................
 المساحة الكافية والمناسبة لعمليات المشروع.
 تعرض المكان بشكل مباشر لكميات كبيرة من أشعة الشمس.

 سهولة االتصال مع البنى التحتية القريبة من شبكتي الغاز والكهرباء.

()4
2×2

( تقبل اإلجابة الصحيحة والمنطقية )

ج .استنتج اثنين من مزايا..........
 توفير فرص عمل للمواطنين في قطاع جديد.

بال.
 تلبية احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة مستق ً


تقليل االنبعاثات الملوثة للهواء.

()4
2×2

 دفع عجلة النشاط االقتصادي في المنطقة الغربية.
( تقبل اإلجابة الصحيحة والمنطقية )
انتهت اإلجابة المتوقعة
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