
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  02/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      ...................... االســــــم :

 الثامنالصف:                                                                األميركي  المنهاج 
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي 6الواجب المنزلي)

  :تليه ال تي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثم   بتمع ن اآلتي  الن ص   ِاقرأ

 الطاقة المتجددة

عني بها تلك المولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي، مستمر ال ينضب، ويحتاج، فقط، إلى تحويله من نالطاقة المتجددة  
 يسهل استخدامها بوساطة تقنيات العصر. طاقة طبيعية إلى أخرى

يعيش اإلنسان في محيط من الطاقة، فالطبيعة تعمل من حولنا دون توقف معطية كميات ضخمة من الطاقة غير           
المحدودة بحيث ال يستطيع اإلنسان أن يستخدم إال جزءاً ضئيالً منها، فأقوى المولدات على اإلطالق هي الشمس، 

% من مجموع الطاقة التي يستهلكها 80المياه وحدها قادرة على أن تنتج من القدرة الكهرومائية ما يبلغ ومساقط 
 اإلنسان.

ولو سخرت الرياح ألنتجت من الكهرباء ضعف ما ينتجه الماء اليوم، ولو استخدمنا اندفاع المد والجزر في توليد        
 الطاقة لزودنا بنصف حاجتنا منها.

النفط، استحوذت الطاقة الشمسية، والبدائل األخرى المتجددة؛ مثل الرياح، والبقايا العضوية،  بدائلمن كل و          
والطاقة المولدة من حركة المد والجزر، وفي األمواج والتدرجات الحرارية والموائع الحرارية الجوفية، استحوذت على 

 د سواء.خيال الرأي العام وصانعي القرارات واهتماماتهم على ح

ورغم أن مزايا البدائل المتجددة معروفة جيداً، إالّ أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها، فهي غير           
 متوفرة دوماً عند الطلب، وتتطلب استثمارات أولية ضخمة، واسترداد االستثمار األولي فيها يستغرق زمناً طويالً.

والمصادر المتجددة عناصر أساسية في برامج الطاقة لدى جميع البلدان، وخاصة تلك وتدخل الطاقة الشمسية           
 التي تتمتع بظروف شمسية أو حيوثرمية، أو رياحية جيدة.

بين  1973بدأ العالم الصناعي، وعلى رأسه الواليات المتحدة األمريكية، يشعر بأزمة الطاقة إبان حرب أكتوبر           
الدول العربية المنتجة للنفط قطع إمدادات البترول عن الدول الغربية المساندة  أعلنتائيل، عندما الدول العربية وإسر

هي التي تحدد سعر بيع البترول وليست شركات البترول  OPECإلسرائيل. ومنذ ذلك التاريخ صارت منظمة األوبك 
ى وسائل بديلة لتوليد الطاقة. ولم تنقض إال كما هو الحال من قبل. وكان لهذا الموقف تأثيره في لجوء هذه الدول إل

 ثمانية أعوام على حظر النفط، حتى تحفز المخططون ورجال األعمال إلى التفكير جدياً في طاقة الرياح.

 واًل: الفهم واالستيعاب:
 .علل إجابتك ؟كثر استخدامااأل ةما مصدر الطاقة البديل رأيكب  -

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

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

  ا تفضل؟استخدام الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة غير المتجددة أيهم بينلو خيرت  -

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



 

مزايا البدائل المتجددة معروفة جيداً، إالّ أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها، فهي غير متوفرة دوماً عند  -
 اذكر صعوبات أخرى تواجه اإلنسان في استخدامها؟الطلب، وتتطلب استثمارات أولية ضخمة، 

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

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

 لة ؟يماذا نعني بالطاقة البد -

................................................................ 
 . خرا مناسبا للنصآ ضع عنوانا -

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

 

 النحو والقواعد -

 -ه خط :تاضبط ما تح -1

 ............................أعلنت...................... بدائل  -
 
 .أعرب الجملة اآلتية إعرابا تاما -2

 يعيش اإلنسان في محيط من الطاقة -

 يعيش .............................................. اإلنسان................................................... -

 ن الطاقة.............................................في محط ............................................م -

 :مهارة الكتابة اإلمالئية -
  

 صّوب األخطاء اإلمالئية في الجمل اآلتية: -

 ال تحصدُ الِعنََب.  إذا زرعَت الّشوَك بعدءذن........ -1 -

 .. يفرُح الفائزون....حين ئٍذ... متىظهرت النتائجُ  -2 -

 تنتشُر األمراُض المعديةُ. .......ئذنمتى تلّوثت البيئةُ يوم  -3 -
 

 :مهارة التعبير -
ومتّبعا لمعايير الكتابة التعبيرية. رها على نفسية الشخص أهمية الرياضة وأثاكتب موضوًعا تتحدُث فيه عن  -

 كلمة. 350فيما ال يزيد عن 
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 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
ليمة. -1      الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الس 
دة.تظهر قدررة المتعل م على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط -2      للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعد 
مة تجذب القاريء و  -3      وخاتمة.  تفاصيلتظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقد 
ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوي ة إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الن ص. كما يراعي عالمات الترقيم  وأدوات الربط  -4    

بداعا .المختلفة.والقدر   ة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة الواضحة التي تحوي تطويرا وا 


