
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 
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ستثمار م، إنما هو توقعات اال2003إن ما طرأ عليه تغير كبير منذ تقييم الوكالة الدولية للطاقة لعام      
م، لم تقدم الوكالة 2003في مصادر الطاقة المتجددة، وخصوصًا المصادر غير الكهربائية. ففي عام 

مليار  561توزيعًا لالستثمار بحسب نوع الطاقة المتجددة، إذ إنها توقعت تنفيذ استثمارات إجمالية بقيمة 
ده" بما فيها المائية على فترة م، فيما يخص "الطاقة المتجد2010مليارات دوالر عام  710دوالر ، و

 6.4م فيما يخص استثمارات الطاقة المتجددة إلى 2012في عام  سنة. بيد أن الوكالة زادت توقعاتها27
م، حيث يستحوذ قطاع الكهرباء 2035تريليون دوالر على مدى السنوات الثالث والعشرين المقبلة حتى عام 

تريليون دوالر  1.3تريليون دوالر للطاقة المائية، و 1.5اح، وتريليون دوالر للري 2.1%:  94على مانسبته 
 للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما يخصص المتبقي للوقود الحيوي.

ومن التحديات الماثلة أمام صناعة الطاقة المتجددة، ارتفاع األسعار وانخفاضها، وخفض الدعم    
 الحكومي، وانحسار اهتمام المستثمرين.

 

 للنص السابق: من وجهة نظرك وان األنسبالعنأ.ما  

 --------------------------------------------------------------. 

 استنتج ثالثة من التحديات التي تواجه صناعة الطاقة المتجددة.ب.

 --------------------------------------------------------------. 

 --------------------------------------------------------------. 

 --------------------------------------------------------------. 

 ج.أكتب باسلوبك تعريفًا مبسطًا للطاقة المتجددة. 

       ----------------------------------------------------------------   

       ---------------------------------------------------------------. 

 

 ثم يستخلص إجابات األسئلة الصحيحة؟ص يقرأ ويحلل الن 1مهارة رقم  السؤال األول الصحيحة؟األسئلة إجابات  ثم يستخلصص يقرأ ويحلل الن 1مهارة رقم  السؤال األول هااً ليقرأ ويحلل النصوص مستخلًصا الحقائق ذات العالقة ومفسر 1مهارة رقم  السؤال األول
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 ة.قة الشمسي، الطايةي: طاقة الرياح ، الطاقة المائاستثمارات الطاقة المتجددة فمستعينًا بالنص السابق .مثل باالعمده أ

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                  

 تريليون 2                                                                                                          

 

 تريليون 1 

              

 نوع الطاقة                       

     

 . استخلص من النص ثالثة أنواع للطاقة المتجددة يستفاد منها في قطاع الكهرباء.ب

 --------------------------------------------------------------. 

 --------------------------------------------------------------. 

 --------------------------------------------------------------. 

 ما التفسير التي تريد أن تدونه حول توجه الدول لالستثمار في الطاقة المتجددة.  .ج  

           ------------------------------------------------ 

           ----------------------------------------------- 

            ---------------------------------------------- 

 

 

 

ً  يعد 2مهارة رقم  السؤال األول ً  خطا  العناصر مكتمل زمنيا
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ر من إنتاج الطاقة األولية. وتعد المصادر غي %90 الفحم(يمثل الوقود األحفوري) النفط والغاز و   
 ي يعد غاز، والتاس الحراري ـــاهم الرئيسي في انبعاثات الغازات المسببة لالحتبــــلتوليد الطاقة المس المتجدده

ها فى تكاليالكربون أهمها. إن فكرة استخدام مصادر الطاقة المتجدده التزال غير شائعة نظرًا إل ثاني أكسيد
اقة يد الطالعالية، خاصة في البلدان النامية. ويجب الحد من استهالك الطاقة، وتحسين الكفاءة، وتحويل تول

ـامة ن إقـــــتراب مالطاقة المتـــــــجددة التي من شأنها أن تســاعدنا على االق من المصادر التقليدية إلى مصادر
ي ر الوعوبًا منهجيًا يقوم على تطوير تقنيات أفضل، ونشمجتمع خاِل من الكربون. وتتطلب هذه العملية أسل

 بين الناس.

 .ما المشكلة التي يتحدث عنها النص السابق.1 

 --------------------------------------------------------. 

 استنتج اثنين من أسباب هذه المشكلة. .2

 --------------------------------------------------------------. 

 --------------------------------------------------------------. 

 استخلص من النص:.3

 الطرق الوقائية للحد من انبعاثات الغازات، والوصول لمجتمع خاِل من الكربون.

 

 

  ------------------              -------------------          ------------------- 

 

 

ً  يعد 2مهارة رقم  الثانيالسؤال  ً  خطا  طبق خطوات حل المشكالت في قضية تطرح عليهي 3مهارة رقم  لثالثاالسؤال  العناصر مكتمل زمنيا
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م.2021 لدولة اإلمارات .استخلص من رؤيتا اإلمارات أعاله. هدفين من أهداف األجنده الوطنية1  

 --------------------------------------------------------------. 

 --------------------------------------------------------------. 

 م.2030م، وأبوظبي 2021بما تفسر أهمية وجود رؤيتا االمارات .2

 --------------------------------------------------------. 

 م.2010درهمي لعام  .استنتج الغاية من برنامج3

 --------------------------------------------------------. 

**** 

    وسفمدتو يحاالستاذ:                                                      معلم المادة: د.عبدهللا النوافعه 

 .األسئلة عنجيب ي. ثم   يقرأ ويحلل الصور والرسومات 4م  مهارة رق الرابعالسؤال 
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