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 مقدمة

 والسبب الشمسية؛ الطاقة من األصل في الرياح تتكون
  .الجوي للغالف المتساوي غير الشمس تسخين هو بالتحديد

 

 في االنتظام عدم إلى فيعود المتساوي غير التسخين سبب أما 
   .محورها حول األرضية الكرة دوران وبسبب األرض، سطح



 الكلمات المفتاحية

1. Wind Power. 
2. Wind Electricity. 
3. Wind Farms. 
4. Turbine, 
5. Greenhouse Gases. 



 تعريف طاقة الرياح -أولا 

 "The energy of wind converted into useful form 
(usually electric current) is called wind energy". 
(http://www.icoachmath.com/physics/definition-of-wind-energy.html) 



 تعريف كهرباء الرياح -ثانياا 

Wind power is the Kinetic energy of wind, 
harnessed and redirected to perform a task 
mechanically or to generate electrical energy. 
(https://whatis.techtarget.com/definition/wind-power) 



 بوفورتمقياس -ثالثاا 



 مزرعة الرياحمكونات -رابعاا 

تصوير الدكتورة عنبرة 

 بنت خميس

 النمسا: البلد

 م2017صيف : الزمن



 Gridربط اإلنتاج بالشبكة العامة 

تصوير الدكتورة عنبرة 

 بنت خميس

 النمسا: البلد

 م2017صيف : الزمن



 الطبيعية لتوليد كهرباء الرياحالمقومات -خامساا 

 

 هل السابق، والتوضيح للشرح واستماعك مشاهدتك بعد /س
 الطبيعية؟ المقومات من عدد تحديد االن بإمكانك



 الرياحالمقومات الطبيعية لتوليد كهرباء -خامسا   

 .  سرعة الرياح ودوامها -5-1 

 .اتجاه الرياح السائدة -5-2 

 .ارتفاع سطح المكان -5-3 

 .الرطوبة النسبية -5-4 

 ماذا عن الموقع الجغرافي وما عالقته بطاقة الرياح؟ -5-5 

 5-6- 



 الرياح؟اإليجابية لكهرباء ما المميزات -سادساا 

 اإلجابة الطالبة

مصدر مجاني لتوليد الكهرباء على عكس المصادر  -1 1

 .األحفوري

ال تتسبب ( Clean and safe)طاقة نظيفة وآمنة  -2 2

 (.GHGs)في انبعاث أي من غازات البيت الزجاجي 

طاقة متجددة ال تتعرض لالستنزاف وال تتأثر بكمية  -3 3

 (.KWH)التوليد 

تدعم اقتصاد الدول الفقيرة بمصادر الوقود  -4 4

 .األحفوري



 التوزيع الجغرافي إلنتاج كهرباء الرياح -سابعاا 

من هي الدول / 1س

العشر األولى في 

إنتاج كهرباء الرياح 

 م؟2017سنة 

كم بلغ نصيبها / 2س

 بالنسبة للعالم؟



 اإلنتاج العالمي -ثامناا 

 (.  GWEC)ارجعي إلى المجلس العالمي لطاقة الرياح 

 



 المراجع


