
ضظثا 

اعقغت ااتثة افطغضغئ 

ضغ  ا

تغ اعدي  ا

غ  تغ افذطظ ا

ضغ - طغب ضغعرظغ  طغب ا

ظ  طغب عثجعن - طغب 

اتاغذت وطعارد اعغثروضعظت 

تط ضض أظعاس ودر  ضطظ اعطئ طظ ا ا

ب اعقغت ااتثة  ل  غئ خعخً شغ ح صئ ا طعارد ا

غئ  صئ اح صئ ااةثدة طبض اغح وا طخدر ا

طضطظ اغعراظغعم ااةثدة 

ع حضض ضطغ،  صئ  ااتئ ق غضظ إجاثا ؛ فن طعارد ا ق غضظ تصص ذ

صئ ااتئ،وسثم  عارد ا وسثم ااعاشص شغ ضغغئ ااغر أطضظ اجاثقص ا

اعتئ،  دغض عغظئ افجعاق ا وي، و ا عارد وائظغئ ااتاغئ  عزغ  ا

صئ.  اققت شغ إطثادات ا ئ  غئ س شئ إ أن أطغض اح عثا 
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أسباب عدم بلوغ مستقبل مستقل في مجال الطاقةثانًيا

أبحث وأقارن

أتعاون مع زمالئي في استكمال الجدول اآلتي، باالستعانة بالخرائط اآلتية ومصادر المعلومات المتنوعة: 	

 خريطة دولة اإلمارات العربية املتحدة

خريطة الواليات املتحدة األمريكية
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ظ  واحظ أع ئغ 

ظغعغعرك  دغ 

(50) وقغئ  (7) إطرات 

1776                 1971

1853                 1958

تط  ضن اعصعد افتعري افحع أظبء إضاحف اسط اةثغث عع ا

واثي ضن غاثثم ضبة سظ ذغص تص واجاثثام اتارة ااعثة 

ظ وغع، شغ ذ اعصئ ط غاط إضاحف  طظ شغ حشغض ا

خعرة ااسرف سطغع ان، وشغ  ئغسغ واجاس  اظ واشز ا

غ ضن صث ط ااسف  ضاحغظ ظصئ اثطغب اس أبظء وخعل ا

شئ ئصء اجاثثام  سط صغ أظعاع اعصعد افتعري طبض اظ 

رات.  عاخقت واحتظ اصثغئ ضص تط شغ سخ وجض ا ا
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سثم إطضظغئ 
اجاثثام ضض طعارد 
صئ ااتئ  ا
ع  واجاثا
سطغئ أو سط 
س ةري.  أج

سثم ااعاشص تعل 
ضغش وأغظ غاط إاغر 
أطك أظزئ ائظغئ 
طعئ  ااتاغئ ا
قجاثاج طعارد 
صئ ااتئ.  ا

سثم عزغ ضقً طظ 
عارد وائظغئ  ا
وي.  ا ااتاغئ 

عغظئ افجعاق 
اعتئ ذات  ا
ف  سغ اح اا
دغطع وإصدم  و
ص سط  ع اث اص
ثذ.  ا

غئ  أن أطغض اح
اققت شغ  ئ  س
صئ.  إطثادات ا
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صئ، أجسر اثوقر  ااشغة، وإطضظغئ اعخعل  وق ااعزغسغئ شغ طعارد ا غاط تثغث  ظء سط سثة سعاطض طظع: ا
ل ااعغطغئ..إت  ت ااظزغغئ، وأجعاق رأس ا صر غجت وا عصغ، وظعب ا طإ ا طئظغئ ااتاغئ، وتةط ا

جغعغئ 1997 - 1999.  غئ ا 1- اظعغر افجعاق ا
عقغت ااتثة وأور 2008 - 2009.  غ  2- اظعغر اس
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