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القطيرات الصفراء

الموضوع: 

- محاسن ومساوئ التنمية.

الوظائف:

- التعبير عن الالمباالة.
- التعبير عن الفرح.

- التعبيرعن التمنّيات والتهاني والرّد عليهما.
- التعبير عن موقف ضّد شيء أو مؤيّد له.

المضامين المعجمّية - الموضوعّية:

- تلّوث البيئة.
- إعادة التدوير.

- التنمية المستدامة.
- االقتصاد والقطاعات المختلفة.

المضامين االستطرادّية:

- لو ال.. ال / ما + الماضي.
- نظرا لـ.

- ال / لم.. فحسب، بل.. أيضا.
- على سبيل المثال.

- مقارنة لـ.
- وفقا لـ.

-الفتا إلى.
- بدءا من.. إلى.

المضامين االجتماعّيّة - الثقافّيّة واالجتماعّيّة - اللغوّيّة:

- إعادة التدوير.
- عيارات الذهب.

- األعداد: مليار، بليون، تريليون.

المضامين اللغوّيّة:

- الجملة الشرطيّة.
- العدد: الكسر العشرّي.

- الفعل األجوف: بعض األوزان المزيدة.

الصوتّيات وقواعد اإلمالء:

- لفظ الكلمات المنتهية بـ«-اة».- األلفاظ الخاّصة: لفظ الـ«ك» مثل «تش».
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0101
WwWWwW  ۱.- اسمع المقاطع الخمسة وضع عالمة بجانب الجملة المناسبة. 

0202
WwWWwW  ۲.- استمع إلى المقابلة وأجب. 

۱.- لماذا ازدادت مشاكل التلّوث البيئّي؟ وما األنشطة التي يضمنها القطاع الصناعّي؟
۲.- ما هو «االقتصاد األخضر»؟

۳.- ماذا تعني المتكلّمة بـ«ضريبة باهظة الثمن»؟ ماذا تقصد؟
٤.- ما هي المصادر الطبيعيّة الموجودة في العالم العربّي؟ ماذا كانت السياسة البيئيّة لدى تلك البلدان؟

٥.- ما هي أّول الخطوات المتّخذة لمكافحة التلّوث؟
٦.- كيف تستفيد الشركات الكبيرة من إعادة التدوير؟

 اإلجراءات على المستوى اإلقليمّي ضّد التلّوث.۱.-
 العالقة ما بين االقتصاد والتلّوث البيئّي.

 استحالة تحقيق النظام االقتصادّي الحالّي بدون تأثير سلبّي على اإلنسان.۲.-
 النمّوّ االقتصادّي يمنح اإلنسان بإيجابيّات مختلفة خالية من سلبيّات.

 الحاجة إلى الوعي البيئّي كالخطوة األولى للحفاظ على الحياة الطبيعيّة.۳.-
 ازدهار برامج للتوعية البيئيّة في البلدان العربيّة.

 انخفاض األرباح في البلدان العربيّة. ٤.-
 برامج وإجراءات ضّد التلّوث في أجندة الحكومات.

 تضاعف األرباح عبر إعادة التدوير.٥.-
 التناقض بين التنمية والبيئة.

ة والبديلة
ت المتجّدد

الطاقا

ات الرياح
ة الرياح: عنف

طاق

ح الشمسيّة
سيّة: اللوائ

طاقة الشم
ال

ّة: الناعور
طاقة المائي

ال
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ما هو التغّير المناخّي؟
إّن للغالف الجّوّي غطاء طبيعيّا من غازات االحتباس الحرارّي وهذا 

ما يبقى كوكب األرض دافئا بدرجة تكفي للحياة كما نعرفها عند مستوى 
مريح يبلغ ۱٥ درجة مئويّة حاليّا. ولكّن انبعاث غازات االحتباس الحرارّي 

التي تسبّب فيها اإلنسان جعلت الغطاء أكثر سمكا، بحيث يختزن السخونة 
ويؤّدي إلى احترار عالمّي. 

وأنواع الوقود األحفورّي هي أكبر مصدر لغازات االحتباس الحرارّي 
الناجمة عن اإلنسان. ويظهر أّن متوّسط درجة حرارة األرض كان مستقّرا 

بدرجة ملحوظة خالل العشر آالف سنة الماضية، مّما يتيح للحضارة 
اإلنسانيّة أن تنتعش عند مستوى درجة حرارة مريح يبلغ حاليّا ۱٥ درجة 

مئويّة.

ولكن، نفس نجاح حضارتنا يشتمل على خطر إحداث خلل في المناخ 
الذي كان يخدمنا حتّى اآلن خدمة جيّدة. ويقوم «غطاء» غازات االحتباس 

الحرارّي الذي يحدث طبيعيّا في الغالف الجّوّي ـ والذي يمثّل أقّل من 
واحد في المئة من الغالف الجّوّي بأكمله ـ بوظيفة حيويّة هي تنظيم مناخ 

كوكب األرض. فعندما تضرب الطاقة الشمسيّة على شكل ضوء مرئّي 
الكرة األرضيّة فإنّها تؤّدي إلى تدفئة السطح. وبدورها، تنبعث من الكرة 

األرضيّة، باعتبارها أكثر برودة بكثير من الشمس، هذه الطاقة مّرة أخرى 
عائدة إلى الفضاء على شكل أشّعة تحت الحمراء. وتمنع غازات االحتباس 

الحرارّي األشّعة تحت الحمراء عن التسلّل مباشرة إلى الفضاء. والتأثير 
الذي ينجم عن ذلك هو وجود غازات احتباس حرارّي طبيعيّة يبقي كوكب 
األرض أدفأ بحوالي ۳۰ درجة مئويّة عّما كان سيصبح عليه الحال لو ال 
ذلك، وهو أمر ضرورّي للحياة كما نعرفها. والمشكلة التي نواجهها اآلن 

هي أّن انبعاثاتنا الغازيّة تجعل هذا الغطاء أكثر سمكا بسرعة غير مسبوقة 
منذ بداية الثورة الصناعيّة قبل حوالي ۲٥۰ عاما. وهذا يمثّل ضررا كبيرا 

ومهّما ألنّه قد أّدى إلى حدوث أكبر تغيّرا في تكوين الغالف الجّوّي منذ 
٦٥۰۰۰۰ سنة على األقّل. وإذا لم نبذل جهودا كبيرة للحّد من انبعاثاتنا من 

غازات االحتباس الحرارّي فإّن المناخ العالمّي سيستمّر احتراره بسرعة 
على مدى العقود المقبلة وبعدها.

0303
WwWWwW  ۳.- اقرأ النّص التالي. 
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۱.- لم توّقع كّل البلدان على اّتفاقّيات كيوتو.
 إذا وّقعت كّل البلدان على اتّفاقيّات كيوتو ما كنّا 

اآلن في هذا الحال. 
 لو توّقع كّل البلدان على اتّفاقيّات كيوتو لما كنّا اآلن 

في هذا الحال.
 لو وّقعت كّل البلدان على اتّفاقيّات كيوتو لما كنّا 

اآلن في هذا الحال.

۲.- ال تهتّم الحكومات بالطرق الصديقة للبيئة.
 إن كانت الحكومات ملتزمة بسلوك صديقة للبيئة فما 

شاهدنا كوارث.
 إن كانت الحكومات ملتزمة بسلوك صديقة للبيئة لما 

شاهدنا كوارث.
 لو كانت الحكومات ملتزمة بسلوك صديقة للبيئة لما 

شاهدنا كوارث.

۳.- من األفضل أن نقوم كلّنا بعملّية إعادة التدوير في 
بيوتنا.

 إذا قمنا كلّنا بعمليّة إعادة التدوير في بيوتنا فسيكون 
المستقبل أحسن وأفضل.

 لو ال عمليّة التدوير لكان الكوكب أسوء مّما هو 
عليه اآلن.

 لو نقوم كلّنا بعمليّة إعادة التدوير في بيوتنا فسيكون 
المستقبل أحسن وأفضل.

٤.- أعرف أّنك قلقة ولكن أنصحك بأّال تبالي. قولي له 
الحقيقة.

 إذا كنت مكانك لقلت له الحقيقة.
 لو كنت مكانك لقلت له الحقيقة.

 لو كنت مكانك ما قلت له الحقيقة.

 ۱٤.- اقرأ الظروف التالية ورّكب جملة شرطّية 
مفيدة.

۱.- هو يريد أن تكتب له رسالة أّوال وثّم، بدوره، سيرّد 
عليك.

۲.- حضر السفير المصرّي الحفلة أمس. أنا لم أذهب 
إلى الحفلة ولم أقابله.

۳.- جاري ساعدني في مراجعة االمتحانات. والحمد  
نجحت.

٤.- أنا عمري صغير وال أستطيع أن أسافر إلى الخارج 
لوحدي.

نفي الجملة الشرطيّة:

- إذا لم + المضارع المجزوم.. الماضي/ .. المستقبل.إذا

لم يدّرْسني يوسف ما نجحت/ إذا لم يدّرْسني يوسف فلن أنجَح.
إذا 

- إن لم + المضارع المجزوم.. الماضي/ .. المستقبل.إن

إن لم يدّرْسني يوسف رسبت/ إن لم يدّرْسني يوسف سأرسُب.

- لو لم + المضارع المجزوم.. لما + الماضي.لو
لو لم يدّرْسني يوسف لما نجحت.

- لو ال + اسم، ضمير، مصدر.. لما + الماضي.
لو ال يوسف لما نجحت.

^ÑdJ
‚dJ===

Ë◊J======

 ۱۳.- اقرأ هذه الجمل واختر الجملة الشرطّية
 الصحيحة.
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1111
WwWWwW  ۳٦.- اسمع وصّنف المنتجات التالية حسب نوعها وقل إذا هي قابلة إلعادة تدويرها أم غير قابلة. 
علب الروب - قوارير البالستيك - غطاء القوارير- األكياس البالستيكيّة - رقائق األلومنيوم - أدوات الباربكيو- 

أوراق السجائر- علب طعام الحيوانات - علب المشروبات - المصابيح - زجاج الفرن - القراميد - 
صناديق العصير- المجّالت - الكتب.

منتجات ورقّيةمنتجات زجاجّية منتجات معدنّية
غير قابل قابل غير قابل قابل غير قابل قابل 

منتجات كهربائّيةمنتجات البناءمنتجات بالستيكّية
غير قابل قابل غير قابل قابل غير قابل قابل 

 ۳٤.- اربط بين الكلمات التي لها نفس المعنى. 
۱.- التصنيف۱.- إعادة التصنيع

۲.- المخلّفات۲.- خاّم
۳.- إعادة التدوير ۳.- عضوّي
٤.- طبيعّي٤.- الفصل
٥.- أّوليّة٥.- النفايات

 ۳٥.- استمع إلى برنامج اإلذاعة وأجب على 
1111

WwWWwW األسئلة التالية. 
۱.- ما معنى عمليّة إعادة التدوير؟

۲.- كيف يُسّمى الناس الذين يقومون بإعادة التدوير؟
۳.- كيف تصنّف المخلّفات المنزليّة؟ ما الفرق بينها؟

٤.- لماذا ينصح النّص بأّال تُستخدم األكياس البالستيكيّة؟
٥.- اذكر بعض منتجات األلومنيوم.

٦.- لماذا الكتب غير قابلة إلعادة تدويرها؟

 ۳۷ .- بين كّل الزمالء. ينقسم الزمالء في ثالث مجموعات. على المجموعة األولى أن تّتخذ موقفا من 
أجل إعادة التدوير وعلى المجموعة الثانية أن تّتخذ موقفا ضّد هذه العملّية. وأخيرا، على المجموعة الثالثة أن 

تظهر بالالمباالة للمسألة. 
يجب أن تستعملوا التعابير التالية: أنا ال أشّجع / أنا ال أشاطر الفكرة / أنا مقتنع بـ / أنا أشّجع / أنا ال أكترث لـ.
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1616
WwWWwW  ٤٥.- اقرأ النّص التالي. 

زيادة إنفاق الدولة للعام المقبل 
كشفت وزارة الماليّة واإلحصائيّات النقاب عن الميزانيّة الوطنيّة يوم 

الخميس التي تتضّمن زيادة في اإلنفاق الحكومّي لتطوير بعض القطاعات 
المهّمة للبلد خاّصة التعليم والخدمات.

وستنفق الحكومة ۳٥۰ فاصل ثمانية تريليون يورو، أو ما يقرب من ٤٦۷ 
تريليون دوالر أمريكّي العام المقبل، بزيادة سبعة فاصل ستّة في المئة من 

هذا العام.
ستستثمر الحكومة هذه األموال في قطاعات مختلفة. من الناحية االقتصاديّة 
ستمّول مشاريع لخلق فرص عمل جديدة ولتأمين فرص النمّو االقتصادّي. 
لهذا الصدد ستنفق عشرة تريليون يورو في برامج تحفيز القطاع الخاّص 

بدءا من منح قروض إلنشاء شركات صغيرة خاّصة،  إلى إعطاء 
مساعدات للشركات التي توّظف خّريجي الجامعة للحصول على وظيفتهم 

األولى. كذلك ستمنح مساعدات للنساء الالتي ليس لديهّن أيّة خبرة في 
سوق العمل. 

كذلك، ستنفق الحكومة ۱٥ فاصل أربعة تريليون يورو لتمويل البحث 
والتطويرالعلمّي وبرنامج إلنشاء مخابر في الجامعات، كذلك على نفس 

المستوى ستمنح فرص لتكوين المعلّمين لمراكز الدراسات العالية. وعلى 
المستوى التعليمّي األساسّي، ستقوم بتجديد بنايات المدارس وبإعطاء منح 

لألطفال ذوي االحتياجات الخاّصة لتسهيل نقلهم إلى المدرسة.
من ناحية أخرى، اإلنفاق على أساليب الرّي والرعي سيقفز بعشرة في 

المئة إلى ۷۸ فاصل ثمانية تريليون يورو مقارنة لهذه السنة. في هذا 
المجال ستستثمر الدولة في تكوين يد عاملة مؤّهلة وستعطي مساعدات 

معيّنة إلنتاج الفواكه والخضراوات. وكّل اإلجراءات في هذا القطاع 
متوّجهة لجعل الفالحة من أهّم محّركي النمّو االقتصادّي الوطنّي. وأعلنت 

الحكومة أّن ميزانيّات الصناعة ستزيد بتسعة فاصل سبعة في المئة إلى 
٤۲ فاصل خمسة تريليون يورو. كذلك، سيرتفع االستثمار في بناء رأس 

المال االجتماعّي ستّة فاصل أربعة في المئة إلى ۲٥ فاصل واحد تريليون 
يورو بينما أّن ميزانيّات المستشفيات سوف تقفز خمسة فاصل خمسة في 

المئة إلى ۲۷ فاصل ثالثة تريليون يورو.

 ٤٦.- اكتب األعداد التالية بالحروف أو باألعداد.
٦.- ۱۲۷،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.- ثالثمئة وخمسون فاصل ثمانية تريليون.

۷.- أربعة فاصل ثمانية تريليون.۲.- ٤٦۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۸.- ۳۱۲،٦۰۰،۰۰۰.- خمسة عشر فاصل أربعة مليارا.

۹.- سبعمئة وعشرين فاصل أربعة مليارا.٤.- ۷۸،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 
۱۰.- ٥٤٥۰،٦۰۰،۰۰۰،۰۰۰.- اثنان وأربعون فاصل خمسة تريليون.
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ال يذكرخطأصحيح
۱.- لّما لم تجد رؤوس األموال قنوات مناسبة لالستثمار اتّجهت إلى شراء األراضي.

۲.- االستحواذ على العمارات من أحد أسباب تضّخم األسعار.
۳.- كانت الحكومة قلقة من أجل العالقة بين الشؤون اإلسكانيّة والعقاريّة.

٤.- تعكس أسعار األراضي الواقع الحقيقّي.
٥.- يعتمد نمّوّ القطاع العقارّي على االستثمارات الخارجيّة.

٦.- إذا واجهت الدولة الطلب على اإلسكان حّدت مسألة تضّخم أسعار األراضي.
۷.- لن تساعد األراضي على نمّوّ االقتصاد السعودّي.

۸.- ال يتأثّر الناتج القومّي باألصول المتحّركة.

لوال عدم االكتراث في الشؤون اإلسكانيّة لما وصلت األسعار إلى هذه الدرجة.لوال أحمد الستثمرت في عمليّة فاشلة = لواله الستثمرت في عمليّة فاشلة.لوالك لما سّجلت في هذه الدورات = إذا لم تخبرني أنت، أنا ما كنت قد سّجلت.لوال + اسم/ مصدر/ ضمير مّتصل.. لـ + الماضيالجملة الشرطّية: لوال

 ٦۰.- أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات أو التعابير هذه. 
األصول - بشكل مبالغ فيه - تضّخم - سواء - سوق األسهم - على سبيل المثال - ال سيّما - 

الفتا إلى - مزادات - مقارنة بـ - نظرا لـ - وفقا لـ

۱.- تعطي الغرفة التجاريّة والخبراء فيها نصائح في _______ للمبتدئين.
۲.- _______ غير المنقولة تتكّون من البنايات. 

۳.- أعلن وزير التنمية المحليّة أّن الحكومة وافقت على تأجيل تطبيق قرار غلق المحّالت التجاريّة وذلك 
_______ الظروف الحاليّة.

٤.- أصبح التسّوق على اإلنترنت أسهل وأرخص، _______  نستطيع البيع والشراء على _______ اإلنترنت.
٥.- ترتفع األسعار والدخل الشهرّي يبقى ثابتا. _______ األسعار يؤّدي إلى مشاكل اجتماعيّة.

٦.- أعلن رجل أعمال مصرّي عن تأسيسه شركة توّفر خدمات سياحيّة _______ الشريعة اإلسالميّة ويقّدم 
«السياحة الحالل».

۷.- وزير الشباب يؤّكد االهتمام بحّل مشاكل الشباب _______  البطالة.
۸.- أّكد وزير التخطيط والتعاون الدولّي أّن االقتصاد أحسن من الفترة الماضية  _______  أّن معّدل النمّوّ خالل 

العام المالّي الحالّي بلغ ٤,۲ ٪. 
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يتقبّل أيضا عمليّة التدوير!

- األكياس البالستيكّية: بعض األسواق والمحّالت تقّدم للمشترين 
أكياس كبيرة يمكن استخدامها أكثر من مّرة وتدوم لفترة طويلة. 

من األفضل أن تأخذ معك حقيبة عندما تذهب للشراء لتضع 
مشترياتك فيها، فهي أقوى من األكياس البالستيكيّة وال تترك 
آثارا على يدك عند حملها .حاليّا األكياس البالستيكيّة تستخدم 

۷٥٪ أقّل نسبة بالستيك من قبل ۲۰ سنة ولكّن األكياس تأخذ وقتا 
طويال لتتحلّل، ربّما تصل إلى ٤۰۰ سنة!

رقائق األلومنيوم: يمكنك أيضا إعادة تدوير منتجات األلومنيوم 
التالية:

- بعض أغطيّة قوارير الحليب.

- أدوات الباربكيو.

- أوراق السجائر والتبغ.

- بعض أغطيّة زجاجات النبيذ.

علب الطعام: ال تنس أّن علب طعام الحيوانات أيضا يمكن إعادة 
تصنيعها! فهي مصنوعة من الحديد ۱۰۰٪، والحديد يمكن إعادة 

تدويره من جديد.

علب المشروبات: يجب أن تغسل العلب جيدا قبل إعادة التدوير.

من األشياء التي ال يمكنك إعادة تدويرها: المصابيح، وزجاج 
الفرن، واألدوات الكهربائيّة، والقراميد. يجب أن ترميها في 

المكان الخاّص لها بحذر.

وأخيرا، صناديق العصير، واألوراق الصفراء، والمجّالت تقبل 
إعادة التدوير كذلك، ولكّن عليك أن تحذر ألّن الكتب أحيانا 
ال تقبل إعادة التدوير مع بقيّة األوراق بسبب وجود الصمغ 

المستخدم لتجميع األوراق. لكن هناك خيارات أخرى، فمثال 
ممكن أن تبيع هذه الكتب. 

نحن، في البلديّة، مقـتنعون بهذا الشأن، ألنّه إذا شاركنا كلّنا في 
عمليّة إعادة التدوير سنجعل من مدينتنا عالما أنظف للجميع. 

كذلك، نشّجع كّل المواطنين على القيام بهذه العمليّة لنوّفر ألبنائنا 
مدينة أحسن».

لقد استمعنا إلى معلومات مفيدة للغاية، فلكم السؤال التالي: هل 
أنت موافق بهذا؟ أو أنت ال تشاطر الفكرة؟ أم أنّك من الذين ال 

يكترثون أبدا لهذه القضيّة. اتّصلوا بتليفون محّطة اإلذاعة وقولوا 
لنا رأيكم.

1515
WwWWwW تمرين  ٤٤ 

السّيارات األلمانية: المرتبة األولى في العالم
من أهّم النشاطات االقتصاديّة في ألمانيا صناعة السيّارات. 
فيعمل في هذا القطاع واحد من بين كّل ستّة عّمال، كما أّن 

مساهمته في الصادرات األلمانيّة تبلغ نسبة ۲۲٪ من مجمل 
هذه الصادرات. ومن خالل األسماء األلمانيّة الخمس المعروفة: 

«فولكسفاغن»، «أودي»، «بي إم دبليو»، «مرسيدس»، 
و«أوبل». 

تحتّل ألمانيا المرتبة األولى إلى جانب الواليات المتّحدة واليابان 
كأكبر منتجي السيّارات في العالم وهي تعّزز مكانها في العالم 
بعيدا عن دول أخرى تنتج السيارات أيضا ولكن بعدد أقّل مثل 
إيطاليا وفرنسا. ويبلغ عدد السيّارات المنتجة سنويّا في مصانع 
ألمانيا ما يقرب إلى ۷ ماليين سيّارة جديدة، وكذلك يصل عدد 

السيّارات التي تنتج تحت أسماء ألمانيّة في الخارج إلى ٥,٤ 
ماليين سيّارة.

من جهة أخرى، الجودة واإلبداعات التي تتوّفر عليها السيّارات 
التي تحمل شعار «ُصنع في ألمانيا» تجعل منها سيّارات متميّزة 
في األسواق العالميّة. وفي الوقت الراهن، يعمل منتجو السيّارات 
األلمان على تطوير آليّات الدفع الصديقة للبيئة، مثل الجيل الجديد 

من محّركات الديزل، إضافة إلى تطوير محّركات الدفع العاملة 
بالطاقة الكهربائيّة.

1717
WwWWwW تمرين  ٤۹ 

تركيا تتجاوز دوال كبرى في مجال النمّوّّ االقتصادّي
أعلنت منّظمة التنمية والتعاون االقتصادّي األوروبيّة أّن تركيا 

ستتجاوز دوال كبرى في مجال النمّوّ االقتصادّي للفترة الممتّدة ما 
بين عامي ۲۰۱۳ و ۲۰۷۰.

وحسب بيان المنّظمة بعنوان «نظرة إلى عام ۲۰۷۰: توّقعات 
النمّوّ العالمّي على المدى البعيد»  فإّن تركيا ستحّل في المرتبة 

ا في الفترة ۲۰۱۳ – ۲۰۷۰. السابعة عالميّا بين أكثر البلدان نمّوّّ

ووفقا للتوّقعات هذه فإّن نسبة نمّوّ الناتج القومّي اإلجمالّي التركّي 
ستبلغ في الفترة المذكورة ۳,۱٪، متجاوزة الواليات المتّحدة 
األمريكيّة ۲,۳٪، وبريطانيا ۲,۳٪، وروسيا ۱,۸٪، وفرنسا 

۱,٦٪، واليابان ٥,٪۱.

وتتّبع البرازيل تركيا بنسبة نمّوّ تصل ۲,۹٪، تتلّوها األرجنتين 
بـ ۲,۸٪، فيما تحتّل الهند المرتبة األولى في التصنيف بنسبة 

 .٪٥,٥
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والغالف الجّوّي، وتغيّر المناخ (٦).
- الزراعة، التنمية الريفيّة، األراضي، الجفاف، 

والتصّحر (۷) في إفريقيا.
- المياه، المرافق الصّحيّة، والمستوطنات البشريّة (۸).

- الغابات، التنّوع البيولوجّي (۹)، التكنولوجيا الحيويّة، 
السياحة، والجبال.

- والبحار والمحيطات، الموارد (۱۰) البحريّة، وإدارة 
الكوارث مثل الزالزل وقابليّة التأثّر بها.

۲۲.- اسمع هذا الخبر وضع عالمة في الخانة 
المناسبة.

۱.- صحيح
۲.- ال يذكر
۳.- صحيح
٤.- خطأ
٥.- خطأ
٦.- خطأ

۲۸.- أجب على األسئلة. 
۱.- نتيجة انبعاثات الغازات هي ارتفاع درجة حرارة 

األرض.
۲.- انخفاض مستوى اإلنتاج الزراعّي في العالم مع 

المشاكل االقتصاديّة المرتبطة به. 
۳.- هو غرق مناطق ساحليّة شاسعة ذات كثافة سّكانيّة 

عالية.
أنواع  ازدياد  على  يعمل  ألنّه  العاّمة  الصّحة  يهّدد   -.٤
ضاّرة من الحشرات وانقراض أنواع الحيوانات والنباتات 

البّريّة.
٥.- ماليين من سّكان األرض سيواجهون خطر النزوح 

من بيوتهم بسبب زحف الصحراء. 
٦.- التغيّر المناخّي. 

۷.- هما اإلفراط في النشاط الرعوّي وأساليب الرّي 
الخاطئة. 

۸.- بزراعة األشجار في المناطق الجاّفة. 
۹.- ثلث أراضي الكرة األرضيّة.

۱۰.- يجبر التصّحر الناس إلى الهجرة وهذا يشّكل عبئا 
على المجتمعات التي ينزحون إليها إذ أّن هؤالء الناس 

يهّددون األمن فيها. 

۲۹.- ابحث عن الكلمة التي ال تنتمي إلى المجموعة.
۱.- إعادة التدوير
۲.- وقود أحفورّي

۳.- التنمية المستدامة
٤.- التغيّر المناخّي
٥.- مواّد كيميائيّة

۳۰.- ضع الكلمات التالية في المكان المناسب ثّم أكمل 
هذه الجدول.

المصدرالمضارعالماضيالوزنالجذر

اإلثارةيثيرأثارأَْفَعَلث و ر
اإلشارةيشيرأشارأَْفَعَلش و ر
االزدياديزدادازداداِْفَتَعَلز ي د
االنهيارينهارانهاراِْنَفَعَله و ر
َلغ ي ر التغيّريتغيّرتغيّرَتَفعَّ

۳۱.- أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة.
من الممكن أن نعتبر التصّحر نوع من أنواع تلّوث 

(۱) التربة. وهو نتيجة لالحتباس الحرارّي واألنشطة 
اإلنسانيّة مثل النشاط الرعوّي والزراعة (۲) غير 
المستدامة والرّي (۳) الذي يستهلك مصادر الماء. 
والتصّحر يؤّدي إلى فقدان الحياة النباتيّة وتنّوعها 

الحيوّي (٤). أيضا يؤّدي إلى فقدان التربة ونتيجة لذلك 
ال يمكن على األرض اإلنتاج (٥) الزراعّي. هناك 

اختالف بين األرض والتربة. فالتربة توجد في الطبقة  
السطحيّة الرقيقة من األرض وهي الصالحة لـنمّو (٦) 
النباتات وهي األساس الذي تقوم عليه الزراعة والحياة 

الحيوانيّة. هذا يسبّب عدم الحياة الحيوانيّة والبشريّة، 
فاإلنسان ال يستطيع العيش في مناطق متؤثّرة بـظاهرة 
(۷) التصّحر ويهاجر الناس إلى مناطق أخرى. وهذا 

النزوح (۸) يقود إلى مشاكل اجتماعيّة واقتصاديّة مثل 
األمن وعدم استقرار (۹) بعض المدن.

۳۳.- ضع عالمة في الخانة المناسبة.
۱.- خطأ

۲.- صحيح
۳.- ال يذكر


