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 :السابق للنص نظرك وجهة من األنسب العنوان ما.أ

.--------------------------------------------------------------  

 .المتجددة الطاقة صناعة تواجه التي التحديات من ثالثة استنتج.ب

.--------------------------------------------------------------  

.--------------------------------------------------------------  

.--------------------------------------------------------------  

 .المتجددة للطاقة مبسطا ً تعريفا ً باسلوبك أكتب.ج

-----------------------------------------------------------------. 

-----------------------------------------------------------------.ً

 توقعات هو إنما م، 2003 لعام للطاقة الدولية الوكالة تقييم منذ كبير تغير عليه طرأ ما إن

 عام ففي .الكهربائية غير المصادر وخصوصا ً المتجددة، الطاقة مصادر االستثمارًفي

 توقعت إنها إذ المتجددة، الطاقة نوع بحسب لالستثمار الوكالةًتوزيعا ً تقدم لم م، 2003

 م، 2010 عام دوالر تامليار 710 و ، مليارًدوالر 561 بقيمة إجمالية تااستثمار تنفيذ

 دتاز الوكالة أن بيد .سنة27فترةً على المائية فيها بما "المتجدده الطاقة" يخص فيما

 دوالر تريليون6.4 إلى المتجددة الطاقة تااستثمار يخص فيما م 2012 عام في توقعاتها

 قطاع يستحوذ حيث م، 2035 عام حتى المقبلة والعشرين الثالث السنوات مدى على

 للطاقة دوالر تريليون 1.5 و للرياح، دوالر تريليون 2.1ً%49علىًماًنسبتةًًالكهرباء

 المتبقي يخصص بينما الكهروضوئية، الشمسية للطاقة دوالر تريليون 1.3 و المائية،

 .الحيوي للوقود

 وخفض وانخفاضها، األسعار ارتفاع المتجددة، الطاقة صناعة أمام الماثلة التحديات ومن

 .المستثمرين اهتمام وانحسار الدعمًالحكومي،
 

01 



 .الكهرباء قطاع في منها يستفاد المتجددة للطاقة أنواع ثالثة النص من استخلص .ب

.--------------------------------------------------------------  

.--------------------------------------------------------------  

.--------------------------------------------------------------  

 .المتجددة الطاقة في لالستثمار الدول توجه حول تدونه أن تريد التياتًالتفسير ما .ج

----------------------------------------------------------. 

----------------------------------------------------------. 

----------------------------------------------------------. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 .السابق النص عنها يتحدث التي المشكلة ما.1

.--------------------------------------------------------  

 .المشكلة هذه أسباب من اثنين استنتج .2

.--------------------------------------------------------------  

.--------------------------------------------------------------  

 :النص من استخلص.3

 .الكربون من خالً  لمجتمع والوصول ت،االغاز انبعاثات من للحد الوقائية الطرق

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------- 

 .األولية الطاقة إنتاج من 90 % )والفحم والغاز النفط (األحفوري الوقود يمثل

 تاالغاز انبعاثات في الرئيسي المساهم الطاقة لتوليد المتجدده غير المصادر وتعد

 فكرة إن .أهمها الكربون أكسيد غاز ثاني يعد والتي ، رياالحر لالحتباس المسببة

 تكاليفها العالية، إلى را  نظ شائعة غير لاالتز المتجدده الطاقة مصادر استخدام

 الكفاءة، وتحسين الطاقة، استهالك من الحد ويجب .النامية البلدان في خاصة

 من التي المتجددة الطاقة مصادر إلى التقليدية المصادر الطاقة من توليد وتحويل

 هذه وتتطلب .الكربون من خال   إقامة مجتمع من بااالقتر على تساعدنا أن شأنها

 .الناس الوعي بين ونشر أفضل، تقنيات تطوير على يقوم منهجيا   أسلوبا   العملية


