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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 يليه من أسئلة  .                                               اقرأ النص التالي ثم أجب عما:  األول السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ الفكرة الرئيسة التي يتحدث عنها النص ما. 1       
 القمة العاملية لطاقة املستقبل .أ 
 الطاقة املتجددة على مستقبل الشرق األوسط تأثري .ب 
 س لتغري املناخنتائج قمة باري .ج 

 سبق مجيع ماد.         

 ؟ 2017استنتج من النص أهداف القمة في هذا األسبوع  . 2

 تطوير استخدام الطاقة .أ 
 الطاقة استهالككفاءة  .ب 
 والبىن التحتية الذكية االبتكارات. .ج 
 مجيع ما سبق د .       

 ؟لمدة  الطاقة المتجددالمؤتمر المصاحب للقمة العالمیة لطاقة المستقبل فیما یختص بأستمر . 3
 يومان أ.  
 ثالثة أيام -ب
 مخسة أيام.  ج

 أسبوع كامل د. 

بالذكرى السنویة  2017مة العالمیة لطاقة المستقبل ھي جزء من أسبوع أبوظبي لالستدامة، تحتفل في عام الق       
 استخدامحد أھم األحداث العالمیة وأكثرھا تأثیراً ، یھدف إلى تطویر أ اللتئام االستعدادات اكتملت العاشرة لتأسیسھا.

بھذا الحدث العالمي الھام بشكل مختلف، فقد  ولالحتفاللتكنلوجیا النظیفة. الطاقة وا استھالكالطاقة المتجددة وكفاءة 
تمت إضافة العدید من التغییرات على شكل المعارض والمؤتمرات والتي من شأنھا أن تجعل من ھذه القمة األكثر 

 تفاعالً والھاماً.
بلة كافة المختصین و ذوي من خالل أجنحة العرض المخصصة للدول المشاركة، سوف یتمكن الجمھور من مقا

م أكثر من 2016المعارض والمؤتمرات الخاصة بقمة  استقطبتالتأثیر في المجالین الصناعي والحكومي، ھذا وقد 
دولة، ما جعل منھا  150یمثلون أكثر من  30.000دولة كما وصل عدد الحضور الى أكثر من  32شركة تمثل  600

أصبح المؤتمر المصاحب للقمة العالمیة لطاقة المستقبل .رص جدیدة لألعمال المكان األمثل والھام للتجمع وإیجاد ف
خطط  استعراضفیما یختص بالطاقة المتجددة والذي یمتد لثالثة أیام، حدثاً یجبر على الحضور، حیث یتم من خاللھ 

سوف یركز  في ھذا المجال.  العالمیة الرائدة واالبتكاراتالحكومیة  واالستراتیجیاتمشاریع البنى التحتیة المستقبلیة 
م على التوجھات الخاصة بتمویل مشاریع الطاقة المتجددة وأھمیة 2017مؤتمر القمة العالمیة لطاقة المستقبل في عام 

والبنى التحتیة الذكیة. وسیركز بعمق  االبتكاراتالطاقة في المنشآت الحالیة والمستقبلیة باإلضافة إلى  استھالككفاءة 
ث سیتم مناقشة فرص وتوجھات الطاقة الشمسیة والنوویة وطاقة الریاح في كل من المملكة العربیة على دولتین حی

 من أھم الدول لمشاریع الطاقة النظیفة المستقبلیة. باعتبارھماالسعودیة وجمھوریة الھند 
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 ؟ الطاقة النظیفة المستقبلیة في العربیة الدول أول . 4
 اإلمارات العربية املتحدة –أ 

  دولة الكويت –ب 
  سلطنة عمان.  -ج     
 اململكة العربية السعودية  –د      

 ؟ 2016ة في المستقبل العالمي للطاقة بلغ عدد الدول المشارك -5

 دولة 29 – أ 

  دولة 30 -ب

 دولة 31 –ج 
   دولة  23 -د

 في مدينة ؟ 2017تم عقد القمة العربية لمستقبل الطاقة لعام  -6

 ديب – أ 

 عجمان  -ب

 الشارقة –ج 

 أبو ظيب     -د
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 على األسئلة التالية  ة في اإلجابةالعربية المتحد اإلماراتوظف خريطة دولة :   الثانيالسؤال 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ دائرة العرض الرئيسية التي تمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة هي. 1 
 خط االستواء .د 
 مدار السرطان .ه 
 مدار اجلدي .و 

 الدائرة القطبية الشماليةد.      

 ؟ تي:المتحدة من جه العربيةيجاور الخليج العربي دولة اإلمارات . 2

 والغرب الشمال –أ      
 والشرق اجلنوب -ب    
 الشرق الشمال و  ج     

 الغرباجلنوب و د .
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 ؟ الدولة العربية التي تجاور دولة اإلمارات من جهتين الجنوب والغرب. 3
  دولة قطر  -أ. 

 مملكة البحرين -ب
 اململكة العربية السعوديةج.  
 سلطنة عماند. 

 ؟ العاصمة االتحادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة ھي مدینة. 4
 الشارقة  –أ 

  رأس اخليمة –ب 
  ديب .  -ج     
  أبو ظيب  –د      

 ؟ الممر المائي الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان -5

 مضيق جبل طارق  – أ 

 مضيق هرمز -ب

 مضيق باب املندب –ج 
    قناة السويس  -د

 ؟ الدولة العربية التي تجاور دولة اإلمارات من اتجاه الشرق -6

 سلطنة عمان   - أ.  
 مملكة البحرين -ب

 ج.  اململكة العربية السعودية
 دولة قطر –د. 
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 

 أقرأ خريطة الوطن العربي التي أمامك ثم أجب عن األسئلة اآلتية :   الثالثالسؤال 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ تقع دولة اإلمارات العربية المتحدة في قارة . 1 
 أسيا -أ

 أفريقيا -ب 
 أوروبا-ج 

 أسرتالياد.      

 ؟ مدار السرطاندائرة العرض الرئيسية  يبلغ عدد الدول العربية التي يمر بها  . 2

 دول 7 –أ 
 دول 8 –ب 
 دول 9 –ج 
 عشر دول –د 
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 ؟ بالمسطح المائي الذي يجاور الوطن العربي من جهة الغر  –. 3
  احمليط اهلندي -أ

 احمليط األطلنطي -ب
 خليج عدنج.  
  املتوسطالبحر د. 

 ؟ المسطح المائي الذي یصل بین جناحي الوطن العربي في قارتي أسیا وأفریقیا . 4
 البحر األمحر –أ 

  خليج عمان –ب 
 البحر املتوسط.  -ج      
 احمليط اهلندي –د       

 ؟ دائرة العرض الرئيسية التي تمر في جنوب الوطن العربي -5

 مدار السرطان  – أ 

  ية اجلنوبيةالدائرة القطب -ب

 مدار اجلدي  –ج 
    االستواءخط  -د

 بالد الشام من جهة الشمال ؟دولة العراق و الدولة اإلسالمية التي تجاور  -6

 دولة إيران  – أ 

 دولة تركيا  -ب

 دولة سوريا –ج 
 دولة باكستان    -د
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 إلى متجددة وغير متجددة وفق الجدول التالي .                    مصادر الطاقة التالية صنف السؤال الرابع : 

 البترول  / الشمس  /  مساقط المیاه  /  الغاز الطبیعي  /  الفحم  /  الریاح  /  الكهرباء الكهرومائیة  /  الكهرباء الحراریة 

 طاقة غیر متجددة طاقة متجددة

  

  

  

  

 

                                  . صنيف المفاهيم والمصطلحات التالية وفق الجدول التالي  :  الخامسالسؤال 

 لعبة المحصلة الصفرية   /   األوبك   /   الهزة األرضية   /   الطاقة المتجددة   /   الغاز الصخري   /   ذروة النفط

 

 

 

 

المفهوم أو  العبارة  م

 المصطلح

ت سطح األرض أو انفجار داخلي تتبعه موجات صدمية تبتعد عن نقطة الشرخ الذي شرخ يحدث تح 1

 تسمى البؤرة .

 

  التعامالت التي يكون فيها ربح طرف على حساب خسارة الطرف اآلخر . 2

  أقصى معدل إلنتاج النفط في العالم يبدأ بعده اإلنتاج في االنخفاض . 3

  . ال تنفدعية التي تتجدد أي الطاقة المستمدة من الموارد الطبي 4
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 : اقرأ الشكل البياني التالي ثم أجب عما يليه من أسئلة .                                            السادس السؤال

 

 

 

 

 

 

 ؟ في العالم فيالتقليدية  لمصادر الطاقة مساهمة أعلى نسبة بلغ  -1
 الطاقة النووية –أ 

 الفحم -ب 
 النفط  -ج 

 د. الغاز الطبيعي      

 ؟في العالم  تبلغ نسبة مساهمة الطاقات البديلة والطاقة النووية كمصدر للطاقة . 2

 % 48 –أ  
 % 31 –ب 

 % 30.-ج           
 %  15د .      

 ؟في العالم  البديلة كمصدر للطاقة  الريحيةوالطاقة  الشمسيةتبلغ نسبة مساهمة الطاقات  -3

 % 6  -أ  
 % 10 -ب
 % 11.  ج
 % 12 -د 

 ؟الطاقة ة في العالم توجد فيللمصادر الطاقة  البدي أعلى نسبة مساهمة. 4
 املائية –أ 

  الشمسية –ب 
 اجليو حرارية.  -ج      
 البيولوجية –د       
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 الطاقة؟ أقل نسبة مساهمة لمصادر الطاقة  البديلة في العالم في بلغ  -5
 املائية –أ 

 الشمسية  –ب 
 . اجليو حرارية -ج     
 البيولوجية –د      

 ؟كمصدر للطاقة البديلة في العالم   المائيةتبلغ نسبة مساهمة الطاقات  -6

 % 36  -أ    
 % 53 -ب 
 % 1ج.   
 % 5 -د  

                  . ) برسم دائرة حول رمزها 1 - 4اختر اإلجابة الصحيحة لألسئلة من (:   السابعالسؤال 
 رة التالية ( سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط )                                                من قائل العبا                      

 أ . الشيخ زايد بن سلطان آل �يان طيب اهللا سراه . 

 ب . الشيخ خليفة بن زايد آل �يان .      
 ج . الشيخ حممد بن زايد آل �يان .     

 . الشيخ حممد بن راشد أل مكتوم د .      

 ( منظمة عالمية للدول المنتجة والمصدرة للنفط ) أي من المفاهيم التالية تعبر عن تلك العبارة 
 أ . األوابك .

 ب . الفاو .
 ج . اليونسكو .

 د . األوبك .

  مثل الهضم الالهوائي أي من المصطلحات التالية تفسر هذه العبارة ( الوقود الذي يشكل عن طريق عمليات طبيعية 
 للعضيات النافقة المدفونة .

 أ . الوقود األخفوري .
 ب . الوقود احليوي .

 ج . الوقود الصناعي .
 د . الوقود النووي .
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

  غاز يتولد داخل الصخور ( التي تحتوي على النفط بفعل الحرارة والضغط ) ويبقى حبيساً داخل التجويفات التي
 التسمح بنفاذه . 

 ز الطبيعي .أ . الغا
 ب . الغاز الصخري .

 . ج . الغاز احليوي

 . د . غاز اهليدروجني

هللا ثم  حفظھ  المتحدة العربیة اإلمارات دولة رئیس نھیان، آل زاید بن خلیفة الشیخ السمو أقرأ كلمة صاحب 
 أجب على االسئلة التي تلیھا

 دولة في الطاقة وزارة تعمل لذلك الدخل، مصادر بتنویع ذلكو البترول، ینُضب عندما المستقبل مواجھة كیفیة في نفكر (إننا
 كذلك الطاقة، استھالك وترشید االقتصادیة، التنمیة لمتطلبات والمیاه، الطاقة مصادر تنویع على المتحدة العربیة اإلمارات

 اإلداریة الخدمات كافة تقدیم نضما مع الدولة، في االقتصادیة التنمیة تخدم وجیوفیزیائیة، جیولوجیة معلومات توفیر على تعمل
 .والشفافیة) والكفاءة الجودة معاییر وفق

o البترول ینُضب عندما المستقبل مواجھة كیفیة – هللا حفظھ  نھیان آل زاید بن خلیفھ الشیخ السمو صاحب مقولة من أستخلص: 
.....................................................................................................................................................

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

 :واختر اإلجابة الصحیحة المتجددة الطاقة نوع  الصورة من أستنتج 
 

 الطاقة الشمسیة -1
  الوقود األحفوري - -2
 طاقة الریاح - -3
 سبق صحیح كل ما -4

 :األسئلة عن أجیب ثم اآلتیة، الفقرة بتمعن أقرأ 
د   راشد بن محمد الشیخ السمو صاحب دبي، حاكم الوزراء، مجلس رئیس المتحدة، العربیة اإلمارات دولة رئیس نائب غرَّ

ُرهُ  برمیل بآخر "سنحتفل :وقال "توتیر" عبر مكتوم، آل  بوضع وسنبدأ زاید، بن محمد أخي قال كما النفط، من نَُصدِّ
 اإلمارات دولة أن على كتأكید وذلك ". المقبلة لألجیال مستدام القتصاد وصولً  الرؤیة، ھذه لتحقیق شامل؛ وطني برنامج
  رئیس نائب وأضاف .النفط بعد ما لعصر اقتصادھا وتھیئة تدریجیًّا، النفط على االعتماد عن التخلي تزمتع المتحدة العربیة

جدیدة   معادلة تحقیق وھدفنا على النفط، معتِمد غیر الوطني اقتصادنا من 70 % "الیوم :المتحدة العربیة اإلمارات دولة
ر جدیدة، اقتصادیة قطاعات وسنُضیف األسواق، لتقلبات تِھنًامر أو النفط، على معتِمًدا فیھا یكون ال القتصادنا؛   وسنطوِّ

 سیَعقد "إنھ :سموه وقال " ومتوازن مستدام وطني اقتصاد قیادة تستطیع لً أجیا وسنُِعدُّ  الحالیة، القطاعات وإنتاجیة كفاءة
 ما اإلمارات اقتصاد لمناقشة االقتصاد؛ ءوخبرا المحلیة، حضور الحكومات في المقبلة، األسابیع في ُمَوسَّعة وزاریة َخلوة
 النفط بعد

 ره برمیل بآخر سنحتفل" :العبارة ھذه قائل من  "النفط من نصدِّ
..........................................................................................................................................  
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 :المستقبلیة الطاقة مجال في الرشیدة قادتنا وأھداف جھاتتو أستنتج
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
 استخرج حقیقة اقتصادیة من النص 
• ........................................................................................................................................... 
 استخرج ثالث مفاھیم من النص 

1- ........................................2-  .........................................3- .................................  
 

 -أقرأ الخریطة اآلتیة بتمعن وأجب عن األسئلة التي تلیھا : 

 
 

 : ھو العربي الوطن في انتشاراً  األكثر المناخي اإلقلیم 1-
o الحار الصحراوي اإلقلیم 
o الصحراوي شبھ اإلقلیم 
o المتوسط البحر إقلیم 
o السوداني المداري اإلقلیم 

 
 التالیة البلدان في يالموسم اإلقلیم یسود 2-

o واإلمارات والسعودیة الیمن 
o وعمان والسودان السعودیة 
o وعمان والسعودیة الیمن 
o والسعودیة واإلمارات عمان 

 
 . مناخیة أقالیم ثالثة فیھا یسود التي العربیة الدول من 3-

o والمغرب والجزائر لیبیا 
o ومصر والسعودیة السودان 
o واإلمارات والسعودیة عمان 
o والعراق ونسوت المغرب 
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 
 :ھي السابقة العبارة النباتي، الغطاء معھا ویتنوع العربي الوطن في المناخیة األقالیم تتنوع 4-

o حقیقة 
o تعمیم 
o مصطلح 
o مفھوم 

 
 السرطان مدار أراضیھا في یمر التي العربیة الدول من 5-

o وتونس اإلمارات والسعودیة 
o وقطر اإلمارات والسعودیة 
o نیاوموریتا والسودان السعودیة 
o والیمن اإلمارات ومصر 

 
 : تلیه التي األسئلة عن وأجب العالم حول للنفط انتاجاً  األعلى الدول یمثل والذي التالي الجدول أقرأ 

 للنفط انتاجا العالم حول دول عشر أعلى

 الیومي اإلنتاج الدولة اسم الترتیب
 "برمیل ملیون"

 اإلنتاج من النسبة
 العالمي

 الیومیة الصادرات
 المتحدة لوالیاتا إلى
 "برمیل ملیون"

 االحتیاطیات
 ملیار" المؤكدة

 "برمیل

 262.6 1.42 % 13.24 11.75 السعودیة 1
 20.68 00 % 11.94 10.59 المتحدة الوالیات 2
 60 0.572 % 11.64 10.30 روسیا 3
 20.35 0.002 % 4.70 4.19 الصین 4
 137 00 % 4.60 4.13 إیران 5
 175.21 3.01 % 4.40 3.92 كندا 6
 97.80 0.035 % 3.60 3.23 اإلمارات العربیة المتحدة 7
 10.42 1.11 % 3.30 2.95 المكسیك 8
 12.86 0.321 % 3.15 2.80 البرازیل 9
 104 0.352 % 3.10 2.75 الكویت 10
 العالي النفطي اإلنتاج ذات العربیة الدول عدد یبلغ 
o 4 عربیة دول 
o 3 عربیة دول 
o 2 عربیة دولة 
o 5 عربیة دول 

 
 العالمیة النسبة من النفط من العربیة البلدان انتاج نسبة تبلغ : 
o 13 % 
o 15.8 % 
o 17.73 % 
o 19.94 % 
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 الجدول في الواردة المؤكدة النفطیة العربیة االحتیاطات كمیة تقدر  
o 664 برمیل ملیار 
o 464.4 برمیل ملیار 
o 455 برمیل ملیار 
o 364.40 برمیل ملیار 

 
 تعد العبارة ھذه"  برمیل ملیون 11.75 النفط من الیومي السعودیة العربیة المملكة انتاج یبلغ 
o اقتصادیة حقیقیة 
o جغرافي تعمیم 
o اقتصادي مصطلح 
o رأي 

 
 

 2014 عام إلى 2006 عام من المتحدة العربیة تاراإلما دولة في السكاني النمو یوضح البیاني الذي أقرأ الرسم 
 -ثم أجب عن األسئلة التي تلیھ :

 
o م 2008 عام بالملیون اإلمارات سكان عدد غبل : 
 5.8  د                             8.44  ج                            4.88  ب                        6.8  أ
o 2010 و 2006:  عامي بین السكان بزیادة الفرق 
 2.60  د                             6.56  ج                             3.56  ب                   3.  46  أ
o 2012 عام عن 2014 عام في رت ا اإلما في السكان عدد زاد 
 0.55  د                             1.24  ج                              0.34  ب                    0.24  أ
o رت ا اإلما في السكانیة الزیادة : 
 بةمتذبذ  د متراجعة                           ج مستقرة                              ب                  متقدمة  أ
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 ھتلی التي االسئلة عن أجب ثم الصورة في الظاھر الشكل تأمل 

 
 
o یمثل الصورة في امامنا الظاھر الشكل  :- 
 العربي الوطن خارطة د                .  ضاریسيت مقطع ج              بحر شاطئ ب              مائي مسطح أ

o السابق الشكل في م 3000 – عن ارتفاعھا یزید التي الجبال أسماء : 
  . طوبقال وجبل األخضر الجبل د                        افرست قمة ج     األحمر البحر جبال ب          . الحجاز جبال أ

o من كل بین السابق الشكل في النیل نھر یقع  :– 
  الكبرى والصحراء األحمر البحر ب                                  .االحمر والبحر العربي الخلیج أ

 .االحمر البحر وجبال األخضر الجبل د االطلنطي                         الكبرى والمحیط الصحراء ج

o ارتفاعا الجبال اكثر أن السابق الشكل یظھر  :– 
 األحمر البحر جبال د                        طوبقال جبل ج            الھمالیا جبال ب       .ضراالخ الجبل أ

o الغرب جھة من طوبقال جبل یجاور  :– 
  االطلنطي المحیط ب                                                .الكبرى الصحراء أ

 األحمر البحر جبال د                        االطلنطي والمحیط الكبرى الصحراء ج
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 السؤال األول :- (ا) اختر اإلجابة الصحیحة من بین االقواس ؟ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الیابان )   –الصین  –( الھند   :الدولة االسیویة  األكثر طلبا على النفط في السوق االسیویة ھي-1
 

 الیابان والھند ) –الصین والھند  –(الیابان والصین  :       كل من تقترب نسب الطلب على النفط  بین 2020في عام م -2
  

 ملیون برمیل  6.13م  2035الى أن یصل عام   2020الدولة االسیویة التي یبدأ التزاید فیھا الطلب على النفط من عام  -3
 الیابان )  –الصین  –( الھند 

 
 (ب) اقرأ الشكل بتمعن ثم اختر من بین االقواس ما یناسب ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمریكا الشمالیة )  –الشرق األوسط  –أوروبا الغربیة  ( :أكبر المناطق العالمیة في قدرات تولید الطاقة النوویة الحالیة ھي -1

 أوروبا الشرقیة) –الشرق االقصى  –جنوب شرق اسیا  ( :%58.8المنطقة التي ستصل قدراتھا في تولید الطاقة النوویة في المستقبل  -2

  أوروبا الغربیة ) – ةالالتینیأمریكا  –( الشرق األوسط  :أقل المناطق في قدرات تولید الطاقة في المستقبل ھي -3

 أوروبا الغربیة ) –الشرق األوسط  –( أمریكا  الشمالیة  :% ھي 25.8المنطقة التي ستقل قدراتھا النوویة في المستقبل بنسبة  -4

 الشرق األوسط  ) –افریقیا  – ةالالتینی( أمریكا  :وویة حالیة وال یوجد لھا قید البناءالمنطقة التي لدیھا قدرات ن -5

www.almanahj.com



   
 
 
 

16 
 

ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 (ج ) أقرأ النص التالي ثم اختر اإلجابة المناسبة :-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) دوالر   50- 60- 70(  :2035سیصل سعر الطن من االنبعاثات الكربونیة بحلول عام  -1

 سنة )30-10-20( مالیین برمیل یومیا یستغرق 3سعة انتاج تصل الى تطویر حقل النفط الصخري ب-2

  ــ:ل نتیجةفي منتصف القرن العشرین توقف انتاج النفط الصخري في العدید من الدول  -3

 انخفاض سعر النفط الصخري )  –سعر الوقود االحفوري  انخفاض –( ارتفاع سعر الوقود االحفوري 

 كندا ) –فرنسا  –( السوید   :في متشابھةري والرملي خصغیلیة لكل من النفط الكالیف التشاالستثمار والت -4

 

من الجھود التي قامت بھا دولة اإلمارات لتوزیع مصادر الطاقة ؟ – 1  
التوازن االقتصادي . –ترشید االستھالك  –ب          تنویع مصادر الدخل .                                                   –أ         

.جمیع ما سبق  –د                                           االعتماد على الطاقة النظیفة .  –ج        

تعتبر العالقة بین توافر مصادر الطاقة و أسعارھا العالمیة عالقة ......... ؟ – 2  
متساویة . –ب                                                                عكسیة .             –أ        

.متوازیة  –طردیة .                                                                            د  –ج       

في مدینة .... ؟ 1تقع  شمس  – 3  
جبل الظنة .  –ب                                                 الرویس .                            –أ       

بدع زاید .  –المرفأ .                                                                              د  –ج      

...... ؟  منظمة عربیة خاصة بالدول المصدرة و المنتجة للنفط تقع مقرھا في دولة الكویت تسمى – 4  
المنتدى العالمي للدول المنتجة للغاز . –منظمة األوبك .                                                                     ب  –أ       

منظمة الفاو .  –منظمة األوابك .                                                                    د  –ج      

 تقديرات وكالة الطاقة الدولیة، وبناء على مشاريع تجريبیة، فتشیر إلى أن االستثمارات والتكالیف التشغیلیة
دوالراً  60، تكون مشابھة للنفط الرملي في كندا، ما يعني جدواه االقتصادية عند أكثر من للنفط الصخري 

تضمن سعر الكربون، حیث يضیف سعر الطن من االنبعاثات للبرمیل، حسب التكالیف الحالیة. وھذه األرقام ال ت
دوالر للبرمیل الواحد من النفط الصخري. ووفقاً لمسح  7,5، نحو 2035دوالراً بحلول  50الكربونیة، المقدر بنحو 

، تتراوح تكلفة إنتاج برمیل من النفط الصخري في أمیركا من خلیط يتضمن منجماً ومجمعاً »راند«أجرته شركة 
دوالراً للبرمیل.  95إلى  70قطیر، ومحطة للتطوير، ومرافق للدعم، وإصالح للصخر الزيتي المحروق، بین للت

ويضع ھذا التقییم في االعتبار مستويات مختلفة من مادة الكیروجین، والكفاءة في استخراج النفط الصخري. 
%، بعد إنتاج أول 70إلى  35بة تتراوح بین وتتراجع ھذه التكلفة تلقائیاً، بعد االنتھاء من عملیات المشروع بنس

ألف برمیل يومیاً، وعلى نحو سنوي، من المتوقع انخفاض  25ملیون برمیل. وبافتراض زيادة اإلنتاج بنحو  500
سنة. وبعد الوصول إلى نقطة الملیار برمیل، تتقلص  12دوالراً للبرمیل في غضون  48إلى  35التكلفة لما بین 

في مسحھا أن تطوير حقل بسعة » راند«وأوضحت  دوالراً للبرمیل.تطوير الحقول 40إلى  30 التكلفة أكثر لنحو
سنة، ونحو  20عاماً، بینما تحقیق ملیون برمیل يومیاً يستغرق  12ألف برمیل يومیاً في أمیركا، يستغرق  100

ين، توقف إنتاج النفط ماليین برمیل يومیاً. وفي منتصف القرن العشر 3سنة لحقل بسعة إنتاج تصل إلى  30
الصخري في كل من، كندا وفرنسا والسويد وأسترالیا وأسكوتلندا والسويد وجنوب أفريقیا، نتیجة لالنخفاض 

، توقعت 1973الكبیر في أسعار الوقود األحفوري، وأنواع أخرى من الوقود. وفي أمیركا، وإبان أزمة النفط في 
دوالراً للبرمیل، لتستثمر بقوة في قطاع النفط  70ا ھي علیه عند األعمال التجارية بقاء أسعار النفط على م

. ونتیجة لمنافسة النفط التقلیدي 1980ملیون طن في  46الصخري. وسجل اإلنتاج العالمي رقماً قیاسیاً بنحو 
 .بأسعاره المتدنیة خالل ثمانینیات القرن الماضي، لم تعد العديد من االستثمارات ذات جدوى اقتصادية

 

www.almanahj.com



   
 
 
 

17 
 

ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

الذري مفھوم یطلق على .... ؟ االندماجالطاقة التي یتم تولیدھا عن طریق التحكم في تفاعالت االنشطار أو  – 5  
الطاقة المائیة . –الطاقة المتجددة .                                                                   ب  –أ       

.طاقة المد و الجزر  –د                                                 الطاقة النوویة .                    –ج       

تتقدم اإلمارات بخطوات ثابتة في مجال الطاقة المتجددة ومن نتائج ذلك استضافة مقر الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة  – 6  

" إیرینا " التي تقع في ..... ؟        
مدینة زاید . –ب                                                           مدینة مصدر .             –أ       

. مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسیة –.                                                                   د  1مدینة شمس  –ج      

.......  تتمثل أھداف منظمة الدول المصدرة للنفط ( األوبك ) في – 7  
السیطرة على أسعار النفط وترتیب اإلنتاج . –حریة اإلنتاج و األسعار .                                                          ب  –أ      

. كل ما سبق –التنافس بین الدول األعضاء في كمیات اإلنتاج .                                  د  -ج    

در الطاقة المتجددة مثل :تتعدد مصا – 8  
الطاقة الشمسیة . –الفحم الحجري .                                                                    ب  –أ       

. الغاز الطبیعي –الطاقة النوویة .                                                                    د  –ج      

دولة مقرھا فیینا و تعمل على زیادة العائدات من بیع النفط في السوق العالمیة . 12عالمیة تضم  منظمة – 9  
األوابك . –األوبك .                                                                             ب  –أ       

.المنتدي العالمي للطاقة  –د                                   أدیبك .                                             –ج      

أكتوبر الیوم العالمي . 22أطلق الشیخ محمد بن راشد یوم  – 10  
للصحة . –للمرأة .                                                                             ب  –أ       

.للتعلیم  –د                                                                للطاقة .               –ج      

م ؟  2008أعلن الشیخ محمد بن زاید ولي عھد أبوظبي جائزة عام  – 11  
جائزة زاید للبیئة . –جائزة زاید لطاقة المستقبل .                                                      ب  –أ      

جائزة نوبل للعلوم .  –الذھبیة .                                                              د  االباندجائزة  – ج    

 كافة عن ومختلفة تنفذ ال والتي تتجدد التي الطبيعية الموارد من المستمدة الطاقة"  التالية أي من المصطلحات التالية يعتبر تعريفة العبارة-1
   ؟" األحفوري الوقود أشكال

املتجددة النووية الطاقة    أ .
الطبيعية األحفورية الطاقة      ب.

املتجددة الطاقة      ج .
معاً  واألحفورية  املتجددة الطاقة د.   
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

  2.    ؟ دولة 12 من وتتكون الدولية األسواق الى العالمي النفط بتصدير تهتم عالمية أي من التالي يعتبر منظمة
   أ.األوابك  

   األوبك. ب 
         ج .ايرينا  

اليونسكو. د .    

 هو مصطلح يشير الى:   عي المسالالغاز الطبي-3
جم استخالصها بواسطة انتاج الغاز الطبيعي.  نسوائل الغاز اليت ي -أ     
   ليدية حبيث يتحول اىل غاز.قسوائل الغاز اليت تستخلص من آبار النفط الت -ب 

 احلصول عليها عن طريق حتويل الغاز املستخدم بالطاقة اىل غاز مسال.  مسوائل يت -ج
 .  فيها لإلنسان دخلع تلقائياً يف باطن األرض ال م. سوائل تتجد  

 والتي  مدفونةال النافقة للعضيات الالهوائي الهضم مثل طبيعية عمليات طريق عن تشكل الذي أي من المفاهيم التالية يدل على الوقود -4
  ؟"   السنين ماليين الى عمرها يصل

   .الطبيعي والغاز النفط. أ  
األحفوري الوقود      ب .

املعاصر األحفوري الوقود            ج .
   .النفطية الطاقة مصادر. د

 )جديدة تسويقية طريقة أو كبيرة بدرجة محسنة أو جديدة عملية أو منتج أي من المصطلحات التالية يشير الى العبارة (تقديم-5 
التكنولوجي  االبتكار            أ .

للمنتجات والتسويق االبتكار      ب.
  . التقين االستثمار      ج.

 د. االستثمار التكنولوجي       

 مدينة مصدر هي مدينة: -6
       األحفوري.   دت تعمل بالطاقة املتجددة  من الوقو ياأول مدينة خالية من االنبعاث الكربوين والنفا-أ

                                                                  دينة املستقبل أو املدينة املستدامة.  هي م-ب
 للطاقة.   ةوث وفق تقديرات األمم املتحد لأول مدينة تقل فيها نسب الت-ج
 .ر بديلة كالطاقة النوويةد. أول مدينة ال يستخدم فيها الغازات الدفيئة بل تعتمد على مصاد
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 العبارة التالية " . ليس المال أو الموارد هي التي تصنع الفرق في العمل الحكومي ، بل األفكار هي التي تضعنا في المقدمة"من قائل -7
 أ. مسو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم.   

 مسو الشيخ هزاع بن زايد آل �يان.  -ب
 مسو الشيخ حممد بن زايد آل �يان.  -ج
 نصور بن زايد آل �يان. مسو الشيخ مد

         أي المفاهيم التالية تفسر العبارة اآلتية "توفر كميات كافية من مصادر الطاقة بأسعار مناسبة على المدى البعيدة "؟  -8
       أمن الطاقة -أ     
         ترشيد الطاقة   -ب     
         توفر الطاقة -ج     

 كفاءة الطاقة-د      

 ؟مصطلح يستخدم لإلشارة إلى  المخلفات الزراعية أو مخلفات الغابات التي يمكن استخدامها لتوليد طاقة مفيدة "  التالي يعتبر أي من-9
 الطاقة املتجددة  من الغابات والزراعة.  -أ

 طاقة الكتلة احليوية.  -ب
 ر الطبيعية األحفورية.  دطاقة املصا -ج
 ر غري طبيعية.  دمن املصاطاقة الكتلة احليوية   -د

 " هي:2سوالر إمبلس  -10
 .    ةالشمسي ةلطاقبا ، وهي تعمل نيالسويسري" جبورشرب  هأندري"و" دبيكار  دبرتران "خفيفة جتريبية من صنع  ةطائر  -أ

 ر طاقة نظيفة ومتجددة.   دجتارية تعمل بالطاقة املتجددة  هتدف اىل حتويل الطريان للعمل مبصا ةطائر  -ب
 توفري الطاقة. طائر  استطاعت أن تدور حول العامل باستخدام الطاقة املتجددة والنفطية تعتمد على تقنيات كبري  ل -ج
 متتاز بتقنيات هندسية كبري  تسعى لتوفري الطاقة بالطريان التجاري احلديث.    ة طائر  -د
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     براكة محطة  

     1 شمس   محطة  

عمجم    بن   محمد   
 راشد آل   مكتوم    

     ة للطاق

   مصدر   مدینة

     براكة   محطة

     1   شمس محطة  

   بن محمد   مجمع  
 راشد   مكتوم   آل  

     ة للطاق

   مصدر   مدینة

     براكة محطة  

     1   شمس   محطة

   محمد مجمع  
 بن     آل   راشد

   ة   مكتوم   للطاق

   مصدر   مدینة

   براكة   محطة  

     1 شمس   محطة  

   محمد   بن مجمع  
 آل   مكتوم   راشد  

   مصدر مدینة     ة   للطاق

C 

  

A 

  

B 

  

D 

  

مشاریع الطاقة بدولة االمارات العربیة المتحدة ؟ (خریطة دقیقة ) لیلي یمثل  أي مما-11  
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 -:أي من ما یلي یعد من مصادر الطاقة غیر المتجددة  -1
 )النفط –الریاح  –لشمس ا( .أ 
 )المیاه –الفحم  –الشمس ( .ب 
 )المیاه –الشمس  –الریاح ( .ج 
 )الغاز الطبیعي –الفحم  –النفط ( .د 

 
وھو الوقت الذي یبلغ فیھ قمة االنتاج العالمي  )  ما المفھوم الذي تعریفھ  اقصى معدل لإلنتاج النفط في العالم  ویسمى قمة ھوبرت  -2

 للنفط  الحد األدنى 

 نمو االقتصادي ال  •
 االستثمار •
 ذروة النفط  •
 الوقود االحفوري •

  

 من قائل ھذه العبارة سوف نحتفل بتصدیر آخر برمیل من النفط ؟ -3
 الشیخ محمد بن راشد  - أ

 الشیخ خلیفة بن زاید  - ب
 الشیخ عبد هللا بن زاید - ج
 الشیخ محمد بن زاید  - د

 

 ؟ النفطیةتفسر مفھوم الرمال  التالیةأي العبارات  -4
 النفطیة بكثافتھ یمتاز والمیاه الغاز من یعيطب مزیج -أ 
 النفطیة ولزوجتھ بكثافتھ یمتاز والمیاه الفحم من طبیعي مزیج-ب 
 النفطیة لزوجتھ قلة و بخفتھ یمتاز والمیاه الرمال من طبیعي مزیج-ج 
 النفطیة ولزوجتھ بكثافتھ یمتاز والمیاه الرمال من طبیعي مزیج -د  

 

  للطاقة مصدر من أكثر تستخدم التي السیارات  لىع یطلق اآلتیة المسمیات أي -5
 االلكتروني -د      الكھربائیة     -ج   التقلیدیة          -ب     الھجینة        - أ

 
 رھا الكویت مقمنظمة عربیة خاصة بالدول المنتجة والمصدرة للنفط  -6

 أوبك  - أ
 ایرینا  - ب
 أوابك   - ج
 المنتدى العالمي للدول المنتجة للغاز -د      
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

  جائزة تحمل اسم الوالد المؤسس الشیخ زاید للطاقة المستقبل تأسست عام  -7
  2008 -د         2018 -ج                    2006-ب                       2016 - أ

 

 من الغازات الدفیئة ومكون من مكونات الغاز الطبیعي ویمكن استخراجھ من الرواسب الجیولوجیة ھو  -8
 الھیلیوم    - أ

 ن المیثا - ب
 ثاني اكسد الكربون -ج          

 الھیدروجین  -د              

 من مشاریع الطاقة المتجددة في االمارات والتي تعد من أكبر محطات تولید الكھرباء من نوعھا في الشرق األوسط   -9

  1شمس  -أ     
 الطاقة النوویة  - ب              
 ایرینا   - ج
 مشروع الغاز المسال -د

 

 المحطات الكبیرة لتولید الكھرباء .قوة التشغیل في تخدم في قیاس مصطلح یس -10
 الفولت    - أ

 الجیجا وات   - ب
 الوات    - ج

 األمبیر    - د
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 

 من أسئلة يليھ،ثم أجب عما  ياآل�أقرأ الش�ل  :األول السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �� عام -1
ً
 العميقة. هاملياأم النفط املستخرج من  ،النفط ال�خري ،2010أ��ما األك�� انتاجا

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

 للنفط املستخرج من -2
ً
 عميقة؟ال املياهأي من األعوام اآلتية هو األك�� انتاجا

 2030-د                                       2025-ج                                         2010-ب                                                 2000-أ

 �� حالة :2030اجما�� انتاج النفط غ�� التقليدي ح�ى عام -3

 ثبات-تذبذب                                      د-انخفاض                                     ج-ب                  تزايد                                -أ

 �� حالة:2000العميقة عام املياهانتاج النفط الثقيل ورمال القار والنفط املستخرج من -4

 تذبذب-�ساوي                                     د-تقارب                                          ج-تباعد                                                 ب-ا

 بلغ؟2010اجما�� االنتاج اليومي من النفط التقليدي عام -5

 برميل2000-برميل                             د18000-برميل                                 ج15000-برميل                                         ب1000-أ
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 " ؟ المفاهيم تفسر العبارة اآلتية  "التعامالت التي يكون فيها ربح طرف على حساب خسارة الطرف األخرأي . -1
 أ. املعيار الذهيب

 ب. لعبة احملصلة الصفرية  
 ج. االستثمار االقتصادي

 د. الثورة الصناعية

 مية من نفط أو غاز أو فحم أو يورانيوم  ؟. هي الثروة القو 2
 الطاقة النووية - أ

 الطاقة األولية  - ب
 الطاقة املتجددة  - ج
 الطاقة الكهرومائية - د

  % ويعد مثال يحتذى به 25%و24في أي مجال قامت االمارات بتنفيذ مشروع يسهم في أنتاج الطاقة بنسبة تتراوح ما بين . 3
 أ.  الطاقة املتجددة            

 طاقة النووية السلمية  ب.  ال
 ج. الطاقة األحفورية  

 د. الطاقة املائية            

 . من الجهود التي تبذلها الدول الكبرى المستوردة للطاقة بما فيها الهند والصين لتعزيز أمن الطاقة 4
 تطوير الطاقة احمللية أ. 

 ب. تنويع مصادر الطاقة
 ج. تنويع مصادر استرياد الطاقة

 سبق ماد. مجيع 

 . من خالل تحليل الصورة يتضح أن العوامل األساسية التي تؤدي لنمو الطلب على الطاقة :5
 أ. النمو السكاين والنمو االقتصادي وأسعار الطاقة احمللية

 ب. النمو السكاين وزيادة العرض والنمو االقتصادي
 ج. النمو االقتصادي وأسعار الطاقة وزيادة العرض

 سبق د. كل ما
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 تليها التي االسئلة على أجب ثم اهللا حفظه  المتحدة العربية اإلمارات دولة رئيس نهيان، آل زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب كلمة قرأأ
 اإلمارات دولة يف الطاقة وزارة تعمل لذلك الدخل، مصادر بتنويع وذلك البرتول، ينُضب عندما املستقبل مواجهة كيفية يف نفكر إننا(

 معلومات توفري على تعمل كذلك الطاقة، استهالك وترشيد االقتصادية، التنمية ملتطلبات واملياه، الطاقة مصادر تنويع على املتحدة العربية
 ).والشفافية والكفاءة اجلودة معايري وفق اإلدارية اخلدمات كافة تقدمي ضمان مع الدولة، يف االقتصادية التنمية ختدم وجيوفيزيائية، جيولوجية

 

 : اهللا على  حفظه  نهيان آل زايد بن خليفه الشيخ السمو صاحب لمقولة ي مما يأتي يعد  الفكرة الرئيسة *أ
 والشفافية والكفاءة اجلودة معايري وفق اإلدارية اخلدمات كافة تقدمي ضمان أ.

 االقتصادية التنمية ختدم وجيوفيزيائية، جيولوجية معلومات توفري ب.

 االقتصادية التنمية ة ملتطلباتالطاق استهالك ترشيد ج.

 البرتول ينُضب عندما املستقبل مواجهة كيفية د.

 
 .تضم الصورة أشكاًال متعددة من أنواع الطاقة المتجددة ويبلغ عددها:7

 5أ. 
 3ب.
 4ج.
 6د.

 

 أقرأ النص بتمعن ثم أجيب على األسئلة التي تليه:. 8
 تنظيف أجهزة الطاقة الشمسية منه.ستخدام الطاقة الشمسية هي وجود الغبار وحماولة مشكلة تواجه الباحثني يف جماالت اواصعب إن أهم 

ة يف استخدامات أما املشكلة الثانية فهي خزن الطاقة الشمسية واالستفادة منها أثناء الليل أو األيام الغائمة أو األيام املغربة .واملشكـلة الثـالث
عـات الشمسيــة بسبب األمـالح املوجودة يف امليــاه املستخدمــة يف دورات التسخــني وتعترب الطاقة الشمسية هي حدوث التـآكل يف اجملم

 الــدورات املغلقـة واستخـــدام مــاء خـال من األمالح فيها أحسن احللول للحد من مشكلة التآكل والصدأ يف اجملمعات الشمسية .

 النص هي :سة للطاقة الشمسية التي تناولها يئ*. المشكلة الر  

 أ. التكلفة       
 الغبار ب.
 التخزين ج.
 التأكل       د.
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 " ؟بعده في االنخفاض   النفط في العالم يبدأ إلنتاجالمفاهيم تفسر العبارة اآلتية  "أقصى معدل أي . -1
 تكرير النفط أ.

 مسامية النفط   ب.
 ذروة النفط ج.
 نضوب النفط د.       

  (في الصورة المقابلة) ا  هذا الشعاراليه أي من المنظمات اآلتية يشير .2
 االوابك  .أ 
 األوبك   .ب 
 ايرينا  .ج 
 اليونسكو  .د 

 ؟ الغاز النفطي المسال مصطلح يفسر اآلتية العبارات أي. -3
 سوائل تستخلص بوساطة إنتاج الغاز الطبيعي - أ      
 غاز يتولد داخل الصخور -ب     
 الوقود الذي يشكل عن طريق عمليات طبيعية  -ج     
 ومني مزيج طبيعي من الرمال والطني واملياهنوع من ترسبات البت -د     

 

 :األسئلة عن أجيب ثم اآلتية، الفقرة بتمعن أقرأ* 
: وقال" تويرت" عرب مكتوم، آل راشد بن حممد الشيخ السمو صاحب ديب، حاكم الوزراء، جملس رئيس املتحدة، العربية اإلمارات دولة رئيس نائب غرَّد

رُهُ  برميل بآخر سنحتفل"  القتصاد وصولً  الرؤية، هذه لتحقيق شامل؛ وطين برنامج بوضع وسنبدأ زايد، بن حممد أخي قال كما النفط، من ُنَصدِّ

 اهللا الشيخ زايد بن سلطان. بإذنوكل هذا سيتم وفق الروي احلكيمة للمغفور له  املقبلة، لألجيال مستدام

 "النفط من نصدِّره لبرمي بآخر سنحتفل: "العبارة هذه * أيا من الشخصيات اآلتية هو قائل
 أ. الشيخ زايد رمحه اهللا 

 ب. الشيخ خليفة بن زايد

 ج. الشيخ حممد بن راشد 
 د. الشيخ حممد بن زايد
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 

  أن: يتضح من صادرات النفط لحصص أعضاء أوبك الشكل المقابل تحليل خالل من -1
 %29حصة من صادرات النفط بنسبة السعودية متتلك أكرب . أ

 حصة من صادرات النفط نيجريا ثاين أكرب . ب
 ج. حصة اإلمارات من صادرات النفط أقل من حصة الكويت

 ص صادرات النفطليبيا أقل الدول يف حص د.      

 

 

 تشير الصورة إلي عوامل انتاج :  -2
 الغاز املسال  . أ

 النفط اخلفيف  . ب
 ج. النفط الثقيل       
 الغاز الطبيعي د.        

 

 ؟ مصطلح االبتكار التكنولوجيأي العبارات اآلتية يفسر . -1
 أو طريق جديدة يف ممارسة األعمال تج أو عملية جديدةتقدمي من-أ

 توظيف املال يف أي نشاط اقتصادي يعود باملنفعة املشروعة  -ب
 شكل من أشكال الطباعة تستخدم لبناء مناذج على أساس الطبقات -ج
 يف تنفيذ وتطوير املنتج القدرة على استخدام املهارة والرباعة -د
 

 ؟ ي علىيطلق مصطلح الوقود األحفور . 3
 سوائل تستخلص بواسطة انتاج الغاز الطبيعي -أ.

 الوقود الذي تشكل عن طرق عمليات طبيعية ب.
 .الثروة القومية من نفط أو غاز أ فحم أو يورانيوم ج
 سبق ما مجيع  د.

  عند استخدامه الكربون صادر الطاقة تنتج غاز ثاني أكسيدمأي  .4
 الطاقة النووية -أ

 الطاقة املتجددة -ب
 الطاقة األحفورية -ج
 الطاقة املائية -د
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 من خالل الشكل البياني التالي يتضح لنا أن سعر برميل النفط في حالة.  5
 أ. ارتفاع    
 ب. اخنفاض   
 استقرار ج.   
 د. تذبذب     

 
 
 
 : يطلق مصطلح التزبيد على .1

 طريقة لتقدير كمية احتياطي النفط .أ 
 شرخ حيدث حتت سطح األرض .ب 
 النفط يف العامل إلنتاجأقصى معدل  ج 
 حلقن بالضغط العايل للمياه والرمل والكيماوياتا .د 

 :ذلك نتائج ومن المتجددة الطاقة مجال في ثابتة بخطوات تااالمار  تتقدم. 8
        .... في تقع التي" ايرينا"  المتجددة للطاقة الدولية الوكالة مقر استضافة 

 مصدر مدينة .أ       
  مشس دينةم. ب     
         زايد مدينة .ج     

 الشمسية للطاقةراشد  بن حممد جممع. د     
 
 
 لالستدامة يأبوظبمن أبرز النتائج التي ترتبت على فعاليات أسبوع  .9 

 تعزيز مكانة أبوظيب بوصفها مركزا للطاقة املتجددة -أ  
 تشجيع مبادرات لدعم طاقة املستقبل -ب       
 مية االستدامةقيق التنحت -ج       

 سبق  كل ما -د
  ؟....أن يتضح لنسب مصادر الطاقة العالمية المقابل الشكل تحليل خالل من .10

  أقل مصادر الطاقة البديلة انتاجا الطاقة املائية .أ
 %53  بنسبة املركز األول الوقود البيولوجي حيتل .ب
 تصدر الفحم املركز الثاين يف االنتاج بعد الوقود احليوي .ج
 انتاج الطاقة اجليوحرارية مع انتاج الطاقة النووية ىيتساو  .د
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 -من أسئلة: يليھأقرا ا�جدول اآل�ي ،ثم أجب عما 

 غ�� التقليديةانتاج مصادر الطاقة  انتاج مصادر الطاقة التقليدية العام

2000 65 10 

2010 62 18 

2020 58 32 

2030 49 39 

 2030تقليدية ح�ى الغ�� ط التقليدية و انتاج مصادر النف
ً
 باأللف برميل يوميا

 

 استخرج من ا�جدول اثن�ن من ا�حقائق .-1

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

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

 فسر:التوسع العاملي �� الطلب ع�� الطاقة؟-2

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

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

 .2020ما الفرق ب�ن انتاج املصادر التقليدية واملصادر غ�� التقليدية عام-3

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

 بطر�قة األعمدة انتاج مصادر الطاقة التقليدية واملصادر غ��  التقليدية �� عامي  -4
ً
 :2030و2010مثل بيانيا

 النسبة                                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 2010                                           2030                        العام                
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 

 أقرأ النص التا�� ،ثم أجب عما يليھ من أسئلة:

م��) هو عبارة عن مجموعة فرعية خاصة من االنتاج التقليدي ،و�فضل التقدم التكنولو�� �� 400املياه العميقة(أك�� من االنتاج من مصادر 

جر�ت أول االكتشافات �� املياه العميقة أبان الثمانينات وذلك من خالل ثالث مراحل أساسية . املرجلة األول: اكتشا
َ
مليار 40ف ا�حفر واالنتاج ،ا

�� أر�عة أقاليم رئيسية �� :خليج املكسيك وحو��ي �امبوس 2002م�� من املياه ح�ى عام 1500-400ق التنقيب ع�� عمق برميل عن طر�

.
ً
 وسانتوس ودلتا ��ر النيجر واملياه العميقة �� أنجوال، و�لغ انتاج النفط �� تلك املرحلة مليو�ي برميل يوميا

-1500العصر الذه�ي لالكتشافات �� املياه العميقة حيث تم افتتاح املنطقة البالغة مساح��اوتمثل 2012إ��2002املرحلة الثانية �� الف��ة من 

مليار برميل �� املياه العميقة �عادل جميع االكتشافات من املصادر التقليدية حول العالم خالل هذا االطار 50م�� للتنقيب و�ان اكتشاف 3000

: بدأ املستك
ً
 استثنائية �� املياه ال�حلة حيث  ن شفو الزم�ي. املرجلة الثالثة حاليا

ً
�عيدون النظر �� مناطق شمال غرب إفر�قيا ال�ي توفر فرصا

 .مليار برميل نفط لم تكتشف ح�ى األن60�عتقد بوجود ما يقرب من احتياطيات تقدر 

 استخرج الفكرة الرئيسية للنص السابق. -1

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

جر�ت أول االكتشافات ��   -2      
ُ
 العميقة؟ املياهم�ى أ

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

 العميقة؟ املياهشاف والتنقيب �� مصادر نحو االكت التوجھفسر:  -3

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

 .العميقة املياه�خص مراحل اكتشاف النفط من   --4      

 ...........................................................................................................................................................................................................................املرحلة االو��:-أ

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

 ......................................................................................................................................................................:...................................................املرحلة الثانية-ب

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

 ......................................................................................................................................................................:.....................................................املرحلة الثالثة-ج

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 من أسئلة: يليھثم أجب عما  ،أقرا النص اآل�ي السؤال األول:

، بتوجيھ تحية 2015ميةلمتھ �� القمة ا�ح�و افتتح سمو الشيخ محمد بن زايد آل ��يان، و�� عهد أبوظ�ي نائب القائد األع�� للقوات املس�حة، �

ن سموه بأن و��ّ  .سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم د�ي، ولضيوف اإلمارات” ألخيھ وصديقھ ومعلمھ“

�� �ل مواطن ومقيم، كما نوه سموه ا�� ا�ح�ومة املتم��ة �عت�� ثروة وطنية ل�ل مواطن و�ناء الدولة ال �عتمد ع�� ا�ح�ومة فقط بل هو واجب ع

سنة  50�عزز من صالب��م واو�ح سمو الشيخ بانھ �عد  اآلباءان الشيخ زايد بن سلطان رحمھ هللا �ان يرى أن معرفة األجيال ا�حالية ملا عاناه 

�� التعليم وان  االستثمار ملقبلة، من خالل سينفذ النفط والغاز من املنطقة وح�ومة االمارات تفكر من اآلن باملستقبل خالل العقود ا�خمسة ا

سنة املقبلة، مؤكدا سموه بان االستثمار الناجح بالتعليم لن يجعل من  50ت�ون مخرجاتھ قادرة ع�� خلق �وادر �شر�ة �خدمة الدولة طوال الـ 

الطاقة النوو�ة النظيفة وعند اكتمال برنامجنا  وقال سمو بان الدولة بادرت �� بناء مشاريع .نضوب النفط �� املنطقة مش�لة كب��ة ع�� الدولة

واكد سموه بأنھ و�الرغم من تراجع أسعار النفط  .2017�� عام  بافتتاحھ% من احتياجاتنا ع�� مصادر نظيفة داعيا ا�حضور للمشاركة 25سنوفر 

والذي يمك��ا من مواجهة التحديات �� عالم اليوم ��  اد القوي واملتنوع الذي تتمتع بھ دولة االماراتصإ�� أن السفينة �س�� بثبات، بفضل االقت

قوي ومزدهر و�أنھ  القتصادتتطلع  ” حفظھ هللا ورعاه“واكد سموه بأن الدولة وتحت قيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد  .ظل تراجع أسعار الب��ول

بحاجة ملن يحم��ا ومنذ قيام االمارات ليومنا تحاول الدولة أن مستمر ع�� ن�ج زايد رحمھ هللا باالهتمام باإل�سان، و�أن منجزات الوطن واملواطن 

مجتمع االمارات متماسك بروح االتحاد والبيت متوحد بإذن هللا نحن بخ�� بوجود “خ �لمتھ شيترسل رسالة للعالم بمثال إيجا�ي وختم سمو ال

 .”فيق من هللا و��متكمهذه الروح والتفا�ي من أبناء و�نات الوطن ومستقبلنا بخ�� �� هذا البلد بتو 

 استخرج الفكرة الرئيسة للنص السابق.-1

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

 استخلص من النص السابق ثالثة من القيم السلوكية االيجابية.-2

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

 حفظة هللا.-ما مصدر النفط ا�جديد �� فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل ��يان -3

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

 استخلص من النص السابق ما ي��:-4

 ..................................................................................................................................................................:.............................................حقيقة مناسبة-أ

 ..............................................................................................................................................................................................................�عميم مناسب:-ب

 عدم تأثر اقتصاد دولة اإلمارات العر�ية املتحدة ب��اجع أسعار النفط . بم تفسر:-5

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

 بّ�ن اثن�ن من ا�جهود ال�ي تبذلها دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �� مجال الطاقة املتجددة.-6

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

............................................................................................................................................................................................................................................... 
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ئرة التعلیم والمعرفةدا  
 مكتب الظفرة التعلیمي

 المادة : الدراسات االجتماعیة
 الصف : الثاني عشر (الفصل الثالث) 

 

 أقرأ الفقرة اآلتية ،ثم 
ً
 ذهنيا

ً
 عن نفقات البحث والتطو�ر �� قطاع الغاز والنفط. ارسم مخططا

 قطاعات النفط والغاز الطبي�� ، ولذلك يمكن "
ً
�س�� الكث�� من دول العالم إ�� االستثمار �� قطاعات الطاقة املختلفة وخصوصا

)،ونفقات غ�� بحثية ةكنفقات بحثية و�شمل البحوث األساسية والتطبيقيتصنيف نفقات البحث والتطو�ر ضمن قطاع الغاز والنفط 

 "تضم مجاالت التطو�ر والتنفيذ
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