
مهارات الدراسات االجتماعية

خالد بدوي/إعداد االستاذ

دمالثاني عشر عام ومتق/ للصف 



-:تغيرات في الطلب على الطاقة 2030سيشهد عام 1.

.ى  الطلب على النفط سيتجاوز الغاز الطبيعي. أ

.فط الطلب على الغاز الطبيعي  سيتجاوز الن. ب

ى الطلب على النفط سيتساوى مع الطلب عل. ج

.الغاز الطبيعي 

.د جميع ما سبق 

عالم  ما يمتلك الشرق االوسط احتياطي نفط بالنسبة لل1.

.نسبته تقريبا  

% 50. أ

%30. ب

%20. ج

.%10.د
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ة احدد من مقولة سمو الشيخ خليفة حفظه هللا المشكل1.

االساسية المستقبلية الواردة في النص  ؟ 

.  قلة  الغذاء -أ

.نفاذ البترول -ب

.قلة  فرص العمل  -ج

.الفقر -د

ما الحلول المقترحة كما ذكرها سمو الشيخ خليفة 1.

-:لمواجهة هذه المشكلة 

.  تنويع مصادر الطاقة-أ

. ترشيد االستهالك -ب

. توفير معلومات جيولوجية وجيوفيزيائية -ج

.جميع ما سبق اجابات صحيحة -د



ل من خالل خريطة امريكا الالتينية احدد اكبر دو1.

-:امريكا الالتينية

.  كولومبيا. أ

.  فنزويال. ب

.البرازيل . ج

.األرجنتين. د

:يحد امريكا الالتينية من الغرب 1.

.المحيط الهادي -أ

المحيط االطلنطي  –ب 

.  المحيط الهندي –ج 

.البحر الكاريبي –د 



من المحاور التي جعلت دولة االمارات األولى 1.

ة على مستوى العالم لتبني تكنولوجيا الثور

-:الصناعية الرابعة 

تشكيل أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على -أ

.مستوى العالم 

تجهيز أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة واخ تبار -ب

.تكنولجيا الثورة الصناعية الرابعة 

بني تشكيل أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وت--ت

أطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل  

جميع ما سبق جعل لدولة االمارات دور الريادة -ث

.ألستقبال الثورة الصناعية الرابعة



ة للعالم  يمتلك الوطن العربي احتياطي نفط بالنسب1.

-:م2018في عام 

%  .21.4. أ

% .48.6. ب

% .16.3. ج

.% 4.9د 

ك تحتل المركز الثاني بعد الدول العربية من حيث امتال1.

:م 2018احتياطي النفط العالمي لعام 

.  دول اوبك غير العربية . أ

.كومنولث الدول المستقلة . ب

.بحر الشمال . ج

امريكا الشمالية . د



احدد من النص اولى الدول العربية التي 1.

بدأت بوضع برنامجها الوطني للطاقة 

النووية   ؟ 

.  العراق  -أ

.مصر -ب

.الجزائر  -ج

.ليبيا  -د

اعتمدت دولة االمارات مشروعا  للطاقة 1.

النووية يتكون من اربع مفاعالت حاز 

-:المشروع على المركز  

.  األول عالمياً -أ

.  الثاني عالمياً  -ب

.  الثالث عالمياً -ج

.الرابع عالمياً  -د



حدة كم بلغت ميزانية دولة االمارات العربية المت1.

:م 2020عام 

. ملياراً 50. أ

.  ملياراً 60. ب

.ملياراً 61. ج

.ملياراً 70. د

م لدعم قطاع 2020كم خصصت دولة االمارات من ميزانية 1.

:التعليم العام والعالي والجامعي

.مليارات  درهم  4.6-أ

.مليارات درهم 10.4–ب 

.  مليار درهم  26.7–ج 

.مليار درهم  23–د 



عام المنطقة التي تمتلك اكبر احتياطي  نفط ل1.

-:م هي 2015

.امريكا الجنوبية و الوسطى    . أ

.منطقة الشرق االوسط . ب

.أفريقيا  . ج

.امريكا الشمالية -د

م ما 2015بلغ احتياطي النفط العالمي لعام 1.

-:يقارب 

تريليون برميل من النفط  1.  أ

تريليون برميل من النفط 2. ب

تريليون برميل من النفط 3. ج

تريليون برميل من النفط 4.د



أول مدينة خالية من انبعاثات ثاني اكسيد 1.

الكربون هي   ؟ 

. مدينة دبا  -أ

.مدينة خورفكان  -ب

.مدينة مصدر  -ج

.مدينة دبي -د

للطاقة 1من المتوقع لمشروع شمس 1.

الشمسية في دولة االمارات عند اكتماله ان 

-:ينتج  

.  ميغاوات من الكهرباء 100-أ

.  ميغاوات من الكهرباء  1000-ب

. ميغاوات من الكهرباء  10000-ج

.ميغاوات من الكهرباء  10-د



من الدول االعضاء في منظمة االوبك والتي1.

-:تقع في قارة امريكا الجنوبية 

.  السعودية .  أ

.  فنزويال. ب

.اندونيسيا  . ج

.الجزائر . د

من الدول االعضاء في منظمة األوبك والتي1.

:تقع في قارة افريقيا  

.قطر -أ

الكويت   –ب 

.  العراق–ج 

ليبيا –د 



2009م و 1973الفرق بين انتاج النفط  العالمي بين عامي 1.

-:م  

انتاج النفط في عام  .م 1973اكبر  من انتاجه في 2009-أ

.م  2009اكبر من انتاجه في 1973انتاج النفط في -ب

2009و 1973انتاج النفط ثابت في كل من عامي -ج

.ال توجد اجابة صحيحة من االجابات السابقة -د

ط يتبين لنا من خالل الشكل السابق ان االعتماد على النف1.

-:مقابل مصادر الطاقة التنافسية االخرى  

يتزايد  .-أ

يتناقص  -ب

.ال يتأثر  -ج

.جميع ما سبق اجابات صحيحة -د



2020أقل أنواع الطاقة انتاجا  للكهرباء في عام 1.

؟ 

.النفط  -أ

الغاز الطبيعي   .-ب

الفحم   -ج

.الطاقة النووية  -د

ترة اكثر أنواع الطاقة انتاجا   للكهرباء  في الف-10

م؟ 2040الى 1990ما بين 

النفط  .  -أ

الغاز الطبيعي  .-ب

.الفحم -ت

.الطاقة النووية -ث



متى تولي الشيخ زايد رحمه هللا حكم 1.

-:مدينة العين  

.م  1936. أ

.م 1946. ب

.م 1956. ج

.م 1966د 

استمرت فترة حكم الشيخ زايد رحمه هللا1.

:لمدينة العين 

.  عاماَ 20. أ

.عاماَ 30. ب

.عاماً 40. ج

..عاماً 50.د



-:والتي تعني ( الشورى ) من سنع بالي 1.

. التشاور مع المقربين  -أ

.اخذ الرأي من ذوي الحكمة والخبرة   -ب

.التشاور في العمل   -ج

.جميع ما سبق اجابات صحيحة  -د

ات السلطة الدستورية  الرابعة في دولة االمار1.

-:والتي تختص بالشورى  

.   المجلس األعلى االتحادي -أ

.  مجلس الوزراء االتحادي  -ب

.  المجلس الوطني االتحادي  -ج

.القضاة -د



ة من خالل خريطة شبه الجزيرة العربية اسمي اكبر دول1.

:عضو في مجلس التعاون الخليجي

.  الكويت. أ

.  قطر . ب

.المملكة العربية السعودية  . ج

.سلطنة عمان . د

ي  عدد الدول االعضاء في مجلس التعاون الخليج1.

.دول أعضاء   4-أ

دول اعضاء   5–ب 

.  دول اعضاء  6–ج 

.دول اعضاء  7–د 



تعد دولة االمارات العربية المتحدة اول 1.

ية الدول التي اطلقت مبادرة البصمة البيئ

-:2007عام 

عالمياً  .-أ

عربياً  .-ب

,خليجيا -ت

اسيوياً  .-ث

فرد بلغت بصمة  االمارات البيئية لل1.

-:م2010في عام 

8.4 .هكتار  -أ

9.5 .هكتار -ب

10.5 .هكتار  -ت

.هكتار  11-ث



ة يتضح من الشكل ان الدولة االكثر طلبا  على الطاق1.

-:2010األولية في الشرق االوسط لعام 

.العراق   . أ

.االمارات  . ب

.إيران  . ج

.د السعودية  

م ان يكون ترتيب 2035من المتوقع في 1.

دولة االمارات من حيث الطلب على الطاقة 

األولية بالنسبة لدول الشرق االوسط 

االول  . أ

الثاني . ب

الثالث. ج

الرابع .د



كم تبلغ حصة قطاع النقل والمواصالت من االستخدام العالمي للطاقة   ؟1.

% . 95-أ

% .19-ب

%  .23-ج

%.50-د

م ان يرتفع معدل استخام الطاقة في قطاع النقل 2030من المتوقع في 1.

-:وزيادة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة  

% . 95-أ

% .19-ب

%  .23-ج

%.50-د



-:احدد المشكلة الرئيسية في النص 1.

. االسعار المرتفعة للطاقة المتجددة. أ

. االنبعاثات الكربونية المسببة لالختباس الحراري . ب

.البطالة في البلدان النامية . ج

.نفاذ الطاقة. د

:للحد من هذه المشكلة يجب  1.

.تحسين كفاءة الطاقة  -أ

.   الحد من استهالك الطاقة –ب 

. التحول الى مصادر طاقة متجددة  –ج 

.جميع ما سبق  –د 



-:الدولة  االولى في انتاج النفط  في الوطن العربي  1.

السعودية   .-أ

العراق   .-ب

.  االمارات -ج

.الجزائر -د

نسبة تحتل دولة االمارات العربية المتحدة في انتاج النفط بال1.

-:للوطن العربي المركز 

الثاني   .-أ

الثالث  .-ب

.الرابع  -ج

.الخامس  -د


