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1) Translate into Arabic: 
1-Humans are using more resources than the Earth can replenish each year, which is leading to 
deforestation, desertification, soil erosion, and contaminated air and water. 
 

2-In the modern industrial world, machines carry out most of the work, and as a result, workers 
produce more goods and work less. 
    Translate into English: 

 فية.ناطق الريالمي البيئة الريفية لها أثر ايجـابي علي صحة الناس ولذا يفضل الكثيرون الحياة ف-1
 تصدر مصر العديد من المحاصيل إلي الدول األخرى ولكنها تستورد الكثير من القمح.-2
 

2) Translate into Arabic: 
1-A lot of African countries suffer from droughts and famines. Although governments are distributing 
food aids to millions of people, more and more people are in dire need of assistance. 
 

2-Scientists tell us that the best way to protect endangered species is to protect the places where 
they live, so they can have a better chance of survival. 
    Translate into English: 

 ال بد أن نشجع المستثمرين األجانب إلنشاء مشروعات ضخمة في مصر.-1
 االختبارات النووية تُشكل تهديداً خطيرا للسالم العالمي-2
 

3) Translate into Arabic: 
1-Without reclaiming the desert and building more and more factories in the new cities, it will be 
impossible to face the serious problem of over-population.  
 

2-The majority of climate scientists agree that global warming is actually happening and that human 
activity is the primary cause. 
    Translate into English: 

 ـرة ميـــاه تســاوي حيــاة.ال بــد أن نقتصــد في استخــدام الميــاه،  ألن قطـ-1
 إقامــة المــزيد من المشــروعات الضخمــة سوف يسهم في حل مشكلة البطالة.-2

 

4) Translate into Arabic: 
1-Many international organizations now realize that environmental degradation is one of the major 
threats facing our planet.  
 

2-Humans have only been given one Earth to live on, and if the environment becomes irreparably 
damaged, it could mean the end of human existence. 
    Translate into English: 

 .تلعب المدرسة دورا فعاال في خلق جيل واع بتحديات المستقبل-1
 .العــالم لتقليــل التلـــوث البيـــئيال بد أن تتعــاون كل دول -2
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5) Translate into Arabic: 
1-Many people are worried about the influence television now has on people's lives. This is especially 
true of children who watch TV for hours without any adult supervision. 
 

2-Large areas of Somalia, Nigeria and Yemen are on the brink of famine and about 1.4 million children 
there suffer from malnutrition. 
    Translate into English: 

 إن زيادة اإلنتاج و تقليل الواردات سوف يسهم في تحسين االقتصاد المصري-1
 أي تسرب إشعاعي يمكن أن يسبب أضرارا هائلةبالرغم من مزايا المفاعالت النووية ولكن -2
 

6) Translate into Arabic: 
1-The Government of Egypt is launching an ambitious investment program so that Egypt can realize its 
full economic potential and provide employment for millions of young men.  
 

2-This program will help fulfill the aspirations of the Egyptian people and enable Egypt to play a critical 
role in achieving prosperity and stability for the region.  
    Translate into English: 

 لكائنات.إن االرتفاع المستمر في درجة حرارة األرض ستكون له تأثيرات خطيرة علي كل ا -1
 كب.بدون النباتات و الحيوانات سوف يكون من المستحيل بالنسبة لنا أن نظل أحياء علي هذا الكو -2

 

7) Translate into Arabic: 
1-Setting aside land to grow biofuels means that there is less land to grow food. Some people contend 
that this will lead to more people around the world starving as there will simply not be enough food to 
feed everyone.  
 

2-To reduce air pollution, we must avoid burning wood and garbage. We must leave our cars at home 
and use public transport. We should encourage people to walk and cycle. 
    Translate into English: 

 استخدام التكنولوجيـا الحديثة في التعليم سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.-1
 تمنح البنوك قروضـا للشباب إلنشـاء مشـروعات صغيرة خاصة بهم.-2

 

8) Translate into Arabic: 
1-A natural disaster is the effect of a natural hazard - such as flood,  hurricane, volcanic eruption, 
earthquake, or landslide - that affects the environment, and leads to financial, environmental and 
human losses. 
 

2-Healthcare is the maintenance or improvement of health via the prevention, diagnosis and treatment 
of diseases and any other physical or mental impairment. 
    

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_hazard
http://en.wikipedia.org/wiki/Flood
http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane
http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_eruption
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake
http://en.wikipedia.org/wiki/Landslide
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 Translate into English: 
 .في الصحراء يمكن أن يكون حال فعاال لمشكلة الزيادة السكانية في مصربناء مدن جديدة -1
 والحروب األهلية.يموت آالف البشر في أفريقيا كل عام بسبب المجاعات والجفاف -2

 

9) Translate into Arabic: 
1-The world is heading for an "ecological calamity" far worse than the current financial crisis because 
humans are over-using the natural resources of the planet.   
 

2-The Egyptian healthcare system faces multiple challenges in improving the health and well-being of 
the Egyptian people and protecting them from sicknesses. 
    Translate into English: 

 تعتمد كثير من الدول علي محطات الطاقة النووية للحصول علي الكهرباء.-1
 تبذل الحكومة قصارى جهدها لتحسين عالقات مصر مع دول حوض النيل.-2

10) Translate into Arabic: 
1-People in third-world countries are highly affected by the degradation of our planet and unhealthy 
practices cause illnesses and sometimes death. 
 

2-Water scarcity is the lack of sufficient available water resources to meet the demands of people in a 
certain region. 
    Translate into English: 

 يجب أن تهتم الحكومة بتنمية المناطق الريفية وبخاصة في صعيد مصر. -1
 .يحتوي الكون علي ماليين النجوم و الكواكب التي تبعد ماليين األميال عن األرض -2
 

11) Translate into Arabic: 
1-The Suez Canal is considered to be the shortest link between the east and the west due to its 
outstanding geographic location; it is an important international navigation canal linking between the 
Mediterranean Sea at Port Said and the Red sea at Suez. 
 

2-More than 1.2 billion people in different parts of the world lack access to clean drinking water. 
Translate into English: 

 اف عالج فعال لكثير من األمراض التي تفتك بالبشر.ربما ينجح العلماء قريبا في اكتش-1
 تحاول مصر تحسين اقتصادها عن طريق تنفيذ الكثير من المشروعات الضخمة.-2

12) Translate into Arabic: 
1-The main source of noise pollution is from transportation. In urban areas, automobiles and 
motorcycles can cause sleep disruption, hearing loss and heart diseases.  
 

2-We should educate children at an early age about the importance of water and the need for its 
conservation. 
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    Translate into English: 
 اخترع العلماء جهازا جديدا يمكنه التنبؤ بالزالزل قبل حدوثها.-1
 لعالم.ل دول انها كبد أن تكون هناك إستراتيجية فعالة لمواجهة األزمة المالية التي تعاني م ال-2

13) Translate into Arabic: 
1-Tourism represents Egypt’s biggest source of hard currency. The number of tourists visiting Egypt is 
expected to reach 11 million by the end of this year.  
 

2-A lot of international organizations are trying to draw attention to the catastrophic humanitarian 
consequences of any use of nuclear weapons. 
    Translate into English: 
 

 إن حرق الوقود و إزالة الغابات يسببان تغيرا مناخيا خطيرا.-1
 ادها.دت كثير من الدول الغنية بتقديم مساعدات مالية لمصر لمساعدتها في بناء اقتصلقد تعه-2

14) Translate into Arabic: 
1-People around the world are affected by natural hazards. These may be caused by climate (e.g. 
drought, flood) or the environment (e.g. pollution, deforestation, desertification). 
 

2-According to economists, the Suez Canal Axis Development Project is one of the most significant and 
important projects to be implemented in Egypt in recent years. 

    Translate into English: 
 

 .لعالمالمياه تسهم في حدوث المجاعات في أنحاء ا إن التربة الفقيرة و تناقص إمدادات-1
 الطاقة استهالك من نرشد أن علينا يجب الكهرباء انقطاع نتجنب لكي-2
 

15) Translate into Arabic: 
1-The demand for water has increased over the years and this has led to water scarcity in many parts 
of the world. The situation is aggravated by the problem of water contamination.     
 

2-The Suez Canal is the shortest shipping route between Europe and Asia, as it acts as an alternative 
to Cape of Good Hope route.  
 Translate into English: 
 

لذلك ال اصة ومعظم الخبراء يعتقدون أن الحصول علي وظيفة في المستقبل سوف يتطلب مهارات خ-1
 بد أن نعد أطفالنا جيدا للمستقبل.

 إن األمية مشكلة اجتماعية خطيرة وال بد أن نبذل جهودا كبيرة للقضاء عليها.-2

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_of_Good_Hope
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16) Translate into Arabic: 
1-Notwithstanding the debt we owe to trees, the forested area of the earth is steadily diminishing. This 
is leading to the degradation of the environment and the extinction of many species.  
 

2-There is now a real danger that in the near future man will destroy a large proportion of the present 
population of species on earth, create an unfit environment to live in, and then die out himself. 
 
    Translate into English: 
  

 تحتفل كثير من الدول باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيه كل عام.-1
 لقومي.اخلنا بهدف زيادة د البد أن نبذل قصارى جهدنا الجتذاب المزيد و المزيد من السياح-2

17) Translate into Arabic: 
1-The effects of global warming are a set of environmental results, in addition to any normal changes in 
climate. That is why the effects of global warming have catastrophic consequences.  
 

2-Egypt is digging a new canal, parallel to the existing one, to maximize benefit from the present Canal, 
to facilitate traffic in the two directions and minimize the waiting time for transiting ships. 
    Translate into English: 

  .تبذل الحكومة جهودا مضنية لحل مشكالت  البطالة و االسكان والزيادة السكانية-1
 ربما يتوصل العلماء في المستقبل القريب الي عالج ناجح لمرض السرطان.-2

 
18) Translate into Arabic: 
1-Biofuels are generally produced from plants. Biofuels are cheaper than fossil fuels. When biofuels are 
burnt, the amount of carbon dioxide they release is much less than that released by conventional fuels.  
 

2-Research has proved that people whose diets are rich in vitamins are less likely to develop some 

types of cancer. 

    Translate into English: 
 

 امها.استخد يمكننا جميعا أن نساهم في توفير الطاقة بطرق عديدة من أبسطها غلق األجهزة في حالة عدم -1
 يجب أن نعلم أطفالنا الصغار كيفية الحفاظ علي البيئة و تقليل التلوث. -2

 

19) Translate into Arabic: 
1-The government should show due interest in setting up giant projects. This will increase the national 
income. It will also solve a lot of our economic problems. Such projects will help young people to find 
more and more job opportunities. 
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2-Poor soil and diminishing water supplies are contributing to famines throughout the world. 

B) Translate into English: 
 فال تُفسد البيئة بتلويث مياه النيل. الماء أصل الحياة -1
 ثبت علميا أن الشيكوالتة لها بعض الفوائد الصحية للقلب. -2
 

20) Translate into Arabic: 
1-Sports reinforce values important to society like honest competition and teamwork. 'There is no I in 
TEAM' is a good sports saying. It teaches us that success is achieved by putting the group above 
individual glory. 
2-Global warming means a gradual increase in the earth's temperatures caused by polluting gases 
such as carbon dioxide.  
 

    B) Translate into English: 
 بعض المنازل الحديثة تستخدم الطاقة الشمسية في تسخين المياه. في-1
 قراءة األدب العالمي تُثري ثقافة المرء وتجعله أكثر تسامحا تجاه اآلخرين. -2

 

21) Translate into Arabic: 
1-Life in areas with little or no water is very difficult. Any rain that falls must be stored for times when 
there is no water. In fact, people have to recycle water.  
 

2-Hand sanitization is important to stop the spread of viruses, and staying away from infected 

individuals will help stop person-to-person transmission. 

B) Translate into English: 
 يمكن أن تتسبب الفيضانات في تدمير الكثير من المنازل وتشريد اآلالف من الناس. -1
 لوال الماء و الهواء لهلكت كل الكائنات الحية. -2

 

22) Translate into Arabic: 
1-Many people think that growing plants in water could help to solve the world's food problems. As cities 
become larger, there is less land for agriculture. Countries with little land for growing crops could 
produce more of their food without soil. 
 

2-Every day, the average person inhales about 20,000 liters of air.  Every time we breathe, we risk 
inhaling dangerous chemicals that have found their way into the air. Air pollution includes all 
contaminants found in the atmosphere.   
    B) Translate into English: 

 الوحيد لمشكلة نقص الغذاء في العالم.زراعة النباتات بدون تربة ربما تكون الحل  -1

http://www.healthline.com/human-body-maps/hand
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 الجفاف وندرة المياه تؤدي إلي موت آالف البشر كل عام.-2
 
 

23) Translate into Arabic: 
1-Groundwater is very important for the existence of human society. Millions of people living in rural 
and urban areas use groundwater for drinking, cooking, cleaning, showering and all other types of 
activities.  
 

2-Most nuclear reactors are used to make electricity. Nuclear reactors are very expensive to build 
because of the many safety precautions they need to have.  
 

B) Translate into English: 
 . تحاول مصر تحسين اقتصادها عن طريق تنفيذ الكثير من المشروعات الضخمة -1
 ت.مما ال شك فيه أن مصر قادرة علي مواكبة الدول المتقدمة وتحقيق التقدم في كل المجاال-2

 

24) Translate into Arabic: 
1-Many of us are very worried about the future of our planet and unless we can find a way of solving 
the problems we have made, then the environment will suffer even more. 
 

2- More than 30 million children and adults in Africa face a devastating hunger crisis. Little rainfall, 
crop failures and skyrocketing food prices have made it hard for parents to provide nutritious food for 
their children.  
    B) Translate into English: 

 ان التعلم عن بعد سوف يصبح واسع االنتشار في المستقبل القريب.-1
 إذا تغير توازن الطبيعة فان الحياة على األرض ستكون في خطر كبير.-2

 

25) Translate into Arabic: 
1-Our drinking water today, far from being pure, contains some two hundred deadly chemicals. Add to 
that bacteria, viruses, inorganic minerals and you have a chemical cocktail that is unsuitable for 
human consumption.  
 

2-We urgently need to save the Environment. Every second, the Earth is getting polluted by poisonous 
gases and fumes emitted by cars and factories. 

 

    B) Translate into English: 
 إن تطوير الصناعة في مصر يمكن أن يؤدي إلى الرخاء االقتصادي.-1
 من الضروري أن نحاول ترشيد استخدام الطاقة في المنازل و أماكن العمل.-2

 

26) Translate into Arabic: 
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1-To me, freedom means feeling safe, confident and secure in my country.  Freedom is being able to 
have a voice and to let it be heard.   
2-Freedom means having the right to make my own decisions and choices.  Freedom is only possible 
because of the men and women who have and still are sacrificing and dying for it. 
 

B) Translate into English: 
 ناجمة عن سوء  التغذية تؤدي الي وفاة عدد كبير من األطفال.األمراض ال -1
 يمكن أن يتحسن االقتصاد عن طريق زيادة الصادرات وتقليل الواردات. -2

 

27) Translate into Arabic: 
1-Genetically modified food is becoming a major issue, particularly in developing countries. Some 
scientists claim that GM food is harmless and others claim it is extremely dangerous.  
 

2- Our current rate of fossil fuel usage will lead to an energy crisis this century. In order to survive 
the energy crisis, many companies in the energy industry are inventing new ways to extract energy 
from renewable sources. 

 

Translate into English: 
 إن االهتمام بالموهوبين وتنمية قدراتهم هو بداية لعصر حضاري جديد في مصر.-1
 كان للعلماء والمفكرين العرب تأثير كبير علي الثقافة الغربية. -2

28) Translate into Arabic: 
1-Endangered species are animals and plants whose survival is threatened. There are many reasons 
they might be endangered, including human exploitation of their habitats.  
 

2- Thousands of workers were used to dig the Suez Canal. The main purpose of the canal was to 
enable ships to travel more quickly between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea.  
 

B) Translate into English: 
 ال بد من تشجيع الناس علي القراءة عن طريق انشاء المزيد من المكتبات العامة. -1
 يجب أن ننشر الوعي بين الناس بأهمية الوقاية من االمراض المختلفة. -2
 

29) Translate into Arabic: 
1-Pollution can be defined as the human alteration of chemical or physical characteristics of the 
environment to a degree that is harmful to living organisms.  
 

2-It is our responsibility to do everything we can to protect the traditional music of our country. Folk 

music is certainly part of our cultural identity. 

B. Translate into English: 

http://www.ehow.com/pets-and-animals/
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 والزالزلاألوبئة  تقدم مساعدات لضحاياوكاالت االغاثة الدولية  -1
 . لبيئياانقراض الكثير من الحيوانات والنباتات سوف يؤثر تأثيرا خطيرا علي التوازن  -2

 

30) Translate into Arabic: 
The widespread use of mobile phones, cheaper air travel, the appearance of the internet and social 
networking sites have changed the way we think, work and live.  
 

2-Travel and experiences of other cultures can open people's eyes to different ways of life and make 

them more tolerant of other people. 

B. Translate into English: 
 والمحافظة عليها واجب قومي ألنهــا كنـوز ال تُقدر بثمن حماية آثارنـا-1
 البيئة.نسان ولي االعبالرغم من مزايا الطاقة النووية، فإن للنفايات النووية تأثير بالغ الخطورة -2

31) Translate into Arabic: 
Without plants and animals, it will be impossible for us to survive on this planet. We are dependent on 
these plant and animal species for everything - including the basics such as oxygen and food.  
 

2-Every year, millions of trees are cut down to make new paper. Fortunately, the type of tree that 
gives us the best wood for making paper grows very quickly. 
 

B. Translate into English: 
 راض.بالرغم من التقدم الهائل في الطب، مازال من غير الممكن عالج الكثير من األم-1

 وحذر.التكنولوجيا الحديثة سالح ذو حدين ولذ يجب علينا استخدامها بحكمة  -2
 

32) Translate into Arabic: 
1-The memory of the human brain is an incredible phenomenon. Just think what you would accomplish 
without your memory! Well, you probably wouldn't be able to remember the question long enough to 
answer it. That is how crucial memory is to our lives. 
 

2-It is important for sick people to have access to the latest drugs available to help them 
recover from the diseases they suffer from.  
 

B. Translate into English: 
 .التلوث الكثير منأن الوقود الحفري يسبب المزيد من الطاقة المتجددة حيث يجب استخدام -1
 ية.ياه الجوفن الممنهر النيل يوفر  معظم احتياجات مصر من المياه ، ولكن من الضروري أيضا اكتشاف المزيد -2

33) Translate into Arabic: 
1-Human memory, formerly believed to be rather inefficient, is really much more sophisticated than 
that of a computer. Researchers have concluded that there is a great deal more stored in our minds 
than has been generally believed. 

http://www.buzzle.com/articles/animal-species/
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2-Some of the most important aims of education are to build up an Egyptian citizen who is able to face 
the future and to create a productive society.  
 
    B) Translate into English: 

مخ و ويمكن أن تسبب أضرار لل تُشكل الضوضاء تهديد خطيرا لصحة اإلنسان الجسمية و النفسية-1
 المعدة.

 الفيضانات ظواهر طبيعية يمكن أن تتحول إلي كوارث تسبب دمارا هائال. -2
 
34) Translate into Arabic: 
1-Unemployment is a serious problem and its main cause is overpopulation. To solve this problem, we 
should encourage young people to go to the desert and reclaim it. New cities can also be built to 
provide more job opportunities. 
 

2-Great achievements have been made in Egypt to move population from narrow inhabited areas to 
new wider expanses.  
    B) Translate into English: 

 يجب أن نبذل المزيد من الجهود لتحسين اقتصادنا القومي.-1
األنواع  كثير منإن الال بد أن نساعد الحيوانات و النباتات علي التكيف مع التغير المناخي وإال ف-2

 في السنوات القليلة القادمة. سوف تختفي
 

35) Translate into Arabic: 
1-Sport plays a very important role in forming man’s character. It keeps us healthy and teaches us 
patience, co-operation and self-confidence. Therefore, we should provide public sports centres for 
people of all ages. 
 

2- Desertification is becoming a major problem as more and more of the world's land surface is turned 
into desert. The new deserts which are being created are not necessarily hot, dry sandy places, but 
are any areas where the soil has been so mistreated by humans that it is now useless for growing 
crops. 
    

    B) Translate into English: 
 في الوقت الحالي. مهارات الكمبيوتر ضرورية للغاية ألداء الكثير من األعمال-1
 النامية. لدولي اذاء فيعتقد بعض العلماء أن الطعام المعدل وراثيا هو الحل الوحيد لمشكلة نقص الغ-2

 

36) Translate into Arabic: 
1-Excessive noise can cause deafness. It may also affect the brain and the stomach and cut down the 
blood supply to the heart. . In fact, noise is one of the most dangerous problems nowadays. 
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2-Cutting down forests and trees, over-cultivation of the soil and over-grazing can all contribute to 

desertification. 

B) Translate into English: 
 ن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في كل مجاالت العمل.يجب أ -1
سبب بر كبير في خط إن هناك اآلن دليال ال يتطرق إليه الشك علي أن وجود كل البشر و الحيوانات -2

 استخدام الكيماويات السامة في الزراعة و الصناعة.
37) Translate into Arabic: 
1-The United Nations is an international organization that tries to find peaceful solutions to world 
problems. All world countries must cooperate with this organization so that peace can prevail in the 
world. 
 

2-Maintaining personal hygiene is necessary for many reasons; these can be personal, social, for 
health reasons, psychological or simply as a way of life.   
 

    B) Translate into English: 
 ها.اقشة مشكلة االحتباس الحراري ومحاولة الوصول إلي حل لال بد من عقد مؤتمر دولي لمن -1
 رض.وكب األبدون الضوء و الحرارة التي نحصل عليهما من الشمس ما كانت هناك حياة علي ك -2

 

38) Translate into Arabic: 
1-Efforts to improve the standard of living for humans through the control of nature and the 
development of new products have also resulted in environmental pollution. The world's air, water and 
land are now partially poisoned by chemical wastes. 
 

2- Almost every day we seem to hear of yet another problem affecting the environment - and what a list 

of problems! - pollution, acid rains, climate change, the destruction of rainforests and other wild 

habitats, the extinction of thousands of species of animals and plants....and so on.  

    B) Translate into English: 
 كثير من األمراض.الغذاء السليم ضروري لتجنب اإلصابة ب -1
 بشر.من ال ال بد أن نقنع الناس بالتبرع بالدم ألن هذا يساعد في إنقاذ حياة الكثيرين -2

 

39) Translate into Arabic: 
1-Communications satellites can transmit radio and TV programmes at great distances. Egypt’s 
satellite, Nile Sat 101, serves the whole of the Arab world. Egypt is planning to launch more satellites in 
the future. 
 

2-Much of our household rubbish is made up of glass, metal, plastic and paper. Our natural 
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resources such as trees, oil, coal and aluminum are used up in enormous amounts to make these 

products and the resources will one day be completely used up.  

    B) Translate into English: 
 تشارك المرأة مشاركة فعالة في تحقيق التقدم في جميع المجاالت. -1
 جديدة.لمدن الإلي ا البد من إعادة النظر في الخريطة السكانية لمصر و نشجع الناس علي االنتقال -2
 

40) Translate into Arabic: 
1-Peace gives us a golden chance to carry out useful projects. It saves the money spent on wars and 
destructive weapons. In peace, this money can be used for building new factories, improving health 
care and solving many problems. 
 
2-Rainforests are valuable habitats. About half of all the species of animals and plants in the world live 
in rainforests with a possible 50,000 species a year becoming extinct.  
       B) Translate into English: 

 القاهرة الدولي للكتاب كل عام .تشارك كثير من دول العالم في معرض  -1
 رة.بفضل تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال الحديثة ، أصبح العالم قرية صغي -2

 

41) Translate into Arabic: 
1-Scientists have tied global warming to wildfires, droughts and heat waves, and the phenomenon is 
believed to make hurricanes stronger as it begins to destroy the balance of the ecosystem in our 
oceans. 
 

2-Thousands of rainforest plants contain substances that can be used in medicines. Rainforests are 
also important because they provide us with oxygen and help to regulate the world's climate and 
atmosphere.   
 

Translate into English: 
 تُعقد مؤتمرات دولية من حين إلي آخر في محاولة لحل مشكالت التلوث البيئي. -1
 تبذل الحكومة ما بوسعها للتحكم في األسعار ورفع مستوي المعيشة. -2

 
42) Translate into Arabic: 
1-There is now indisputable evidence that the existence of all humans and animals is in great danger 
because of using many poisonous chemicals in farming and industry. 
 

2-Human activities play a role in the frequency and severity of natural disasters. A natural 
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disaster is a disruption in the balance of the environment.   
    

     
B) Translate into English: 

 الزلزال كارثة طبيعية تسبب دمارا هائال وال يمكن التنبؤ به. -1
 الغذاء الصحي ضروري لتجنب اإلصابة باألمراض.-2

43) Translate into Arabic: 
1-Climate change is no longer just an environmental issue. It is a looming humanitarian catastrophe, 
threatening ultimately our survival on this planet. 
 

2-There is no doubt that understanding the causes of natural disasters can help us to prevent them or 

at least alleviate their repercussions. 

    B) Translate into English: 
 عالم.ول الال بد من اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة األزمة المالية التي تعاني منها كل د-1
 ئي.البي تلعب وسائل اإلعالم دورا حيويا في زيادة الوعي بالمخاطر الناجمة عن التلوث-2

 

44) Translate into Arabic: 
1-Global warming will cause the ice at the Arctic and the Antarctic to melt. If this continues, sea levels 
will rise and some parts of the world will be flooded, making many people homeless. 
 

2-Droughts have more widespread effects than any other natural disaster. Undoubtedly, droughts have 

greater impacts in modern times. More people are affected by loss of land and food crops as well as 

environmental damage. 

    B) Translate into English: 
 ئي.البي إن مستقبل الحياة علي األرض يتوقف علي نجاح ما نبذله من جهود لتقليل التلوث-1
 دثت تغيرات كبيرة في حياتنا.إن االكتشافات و االختراعات الحديثة قد أح-2

 

45) Translate into Arabic: 
1-Egyptians are proud of Dr. Magdi Yacoub. Thanks to his high qualifications, he has become the pioneer 
of heart transplant operations. Though he is in his 70s, he's still making great efforts for the sake of 
children with heart problems. 
 

2-Tropical rainforests are of particular significance; although they now occupy less than six per cent of 

the land surface of the earth, they sustain more than half of the biological species on the planet.  
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    B) Translate into English: 
 تقوم الدولة بإنشاء العديد من المستشفيات لتوفير الرعاية الطبية لكافة المواطنين. -1
 إن تنظيم الوقت والعمل الشاق هما أساس النجاح في أي عمل نقوم به. -2

46) Translate into Arabic: 
1-Satellite technology offers the opportunity, as never before, for continuous television coverage of 
major international events. Satellite communication is widely used nowadays. Some countries use spy 
satellites to collect information about other countries. 
 
2-With two thirds of the earth's surface covered by water and the human body consisting of 75 percent 
of it, it is evident that water is one of the prime elements responsible for life on earth.  
  

    B) Translate into English: 
 لقد أعدت الحكومة خطة طموحـة لتحسين االقتصاد المصري ورفع مستوي المعيشة. -1
 ولوجيا الحديثة تغيرا هائال في حياة اإلنسان في العصر الحديث.لقد أحدثت التكن -2

47) Translate into Arabic: 
1-The problem of over-population has occupied the minds of economists. They believe that the world 
will face starvation if people go on increasing in number the same way they do now. Moreover, 
progress in the medical field has reduced death rate. 
 

2-Lifelong learning has become a necessity in the era of globalization. We live in the Knowledge Age, 

which means that the ability to apply the right knowledge effectively is an important skill and the 

cornerstone of our success.  

    B) Translate into English: 
 يجب أن تحاول مصر زيادة اإلنتاج الزراعي وتحقيق االكتفاء الذاتي. -1
 إن ممارسة الرياضة لها أثر ايجابي علي صحة اإلنسان ونشاطه الذهني. -2

48) Translate into Arabic: 
1-Much more care has been recently given to public libraries. Children are encouraged to widen their 
scope of knowledge by reading. People can borrow various kinds of books on science, literature, art 
and religion. 
 

2-The need for lifelong learning has been recognized since ancient times but it wasn’t until the 20th 
century that serious and effective methods were employed on a large scale to provide adult education 

opportunities. 

       B) Translate into English: 



 

 

15 

 ي.اد القومالقتصعد في تحسين ايجب أن نشجع المواطنين علي شراء المنتجات المحلية وهذا سوف يسا -1
 ثل.إن لدي مصر الكثير من الموارد الطبيعية التي يجب أن نستغلها االستغالل األم -3
 

49) Translate into Arabic: 
1-Man should exert efforts to put an end to wars. Otherwise, all discoveries and inventions will turn to 
weapons of destruction. Our civilization must be preserved and human discoveries must bring 
happiness to mankind. 
 
2-Egypt needs a powerful and reliable energy system to support its long-term, sustainable economic 
development. 
 
    B) Translate into English: 

 رة الدولي للكتاب كل عام وتُشارك فيه دول من كل أنحاء العالم.يُقام معرض القاه -1
 تُسهم مصر في تحقيق السالم في العالم وخاصة في منطقة الشرق األوسـط. -2

50) Translate into Arabic: 
1-The rights and the position of women have been gradually improving and nowadays the role of women 
in society is equal to that of men. 
2-At the medical level, technology can help treat more sick people and consequently save many lives 
and combat very harmful viruses and bacteria. 
    B) Translate into English: 

ة وآمنة ر بديلبحثهم عن مصاد ونيواصلن الحالي لذا يتوقع العلماء أن ينضب البترول قبل نهاية القر -1
 .للطاقة

 فضل.شكل أال شك أن التفكير اإليجابي يمنح الشخص ثقةً بنفسه ويجعله قادرا علي مواصلة حياته ب-2
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1) 

لي إا يؤدي م، مميستخدم البشر الموارد )الطبيعية( بشكل أكبر مما تستطيع األرض تعويضه كل عا-1
 إزالة الغابات والتصحر وتآكل التربة وتلوث الهواء والماء.

لمزيد من لعمال انتج ايتقوم اآلالت بتنفيذ معظم األعمـال في العالم الصناعي الحديث، ونتيجة لذلك -2
 لع )البضائع( ويعملون وقتاً أقل.الس

1-The rural environment has a positive effect on people’s health, so 
many of them prefer living in rural areas. 

2-Egypt exports a lot of crops to other countries, but it imports a lot of 

wheat. 

2) 

لمعونات توزيع امات بوبالرغم من قيام الحكو جفاف والمجاعاتيقية من التعاني كثير من الدول األفر-1
 اعدة.لي المساجة إالغذائية علي ماليين البشر، إال أن هناك المزيد والمزيد من الناس في أمس الح

تي تعيش ماكن الة األيقول العلماء أن أفضل طريقة لحماية األنواع المهددة بخطر االنقراض هي حماي-2
 تى يكون أمامها فرصة أفضل للبقاء علي قيد الحياة.فيها ح

1-We should encourage foreign investors to set up (build) huge projects 

in Egypt. 

2-Nuclear threats pose a serious threat to world peace. 

3) 

ن من سيكوديدة، فبدون استصالح الصحراء وبناء المزيد والمزيد من المصانع في المدن الج-1
 المستحيل مواجهة مشكلة التزايد السكاني الخطيرة.

لسبب ري هو االبش يتفق غالبية علماء المناخ علي أن االحتباس الحراري يحدث بالفعل وأن النشاط-2
 الرئيسي.

1-We must economize on water because a drop of water means life. 

2-Setting up more enormous projects will help to solve the problem of 

unemployment. 
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4) 

 يسياً لكوكبنا.أن التدهور البيئي يُشكل تهديداً رئ تدرك الكثير من المنظمات الدولية اآلن-1

 حه فإنن إصالليس لدي البشر سوي أرض واحدة يعيشون عليها، فإذا تضررت البيئة بشكل ال يمك-2
 البشري.جود هذا ربما يعني نهاية الو

1-The school plays an effective (a vital) role in creating a generation that 

is aware of future challenges. 

2-All world countries have to cooperate to reduce environmental 

pollution. 

5) 

النسبة يما بالناس، وهذا صحيح والس يشعر كثير من الناس بالقلق بشأن تأثير التليفزيون علي حياة-1
 لألطفال الذين يشاهدون التليفزيون لساعات بدون أي إشراف من الكبار.

عانون من مليون طفل ي 1.4مناطق كبيرة من الصومال ونيجيريا واليمن علي حافة المجاعة، وهناك -2
 سوء التغذية.

1-Increasing production and reducing imports will contribute to improving 

(will help to improve) the Egyptian economy. 

2-Despite the advantages of nuclear reactors, any radiation leak can 

cause enormous (massive/huge) damage. 

6) 

اناتها إمكل تبدأ الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج استثماري َطُموح يجعل مصر قادرة علي استغال-1
 االقتصادية بالكامل ويوفر عمل لماليين الشباب.

 حيوي سوف يساعد هذا البرنامج في تحقيق طموحات الشعب المصري ويُّمكن مصر من القيام بدور-2
 في تحقيق الرخاء واالستقرار في المنطقة.

1-The continuous rise in the temperature of the Earth will have serious 

effects on all living things. 
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2-Without plants and animals, it would be impossible for us to stay alive 

on this planet. 

7) 

 عض أنتخصيص أراضي لزراعة الوقود الحيوي يعني وجود أراضي أقل لزراعة الغذاء، ويعتقد الب-1
ذاء ناك غالعالم ألنه ببساطة لن يكون ه هذا سوف يؤدي إلي تضور الكثير من الناس جوعا في أنحاء

 كاف إلطعام الجميع.

ا نازلنملتقليل تلوث الهواء ينبغي تجنب حرق األخشاب والقمامة، وال بد من ترك سياراتنا في -2
 واستخدام المواصالت العامة، كما ينبغي أن نُشجع الناس علي المشي وركوب الدراجات.

1-Using modern technology in education will make Egypt keep up with 

advanced (developed) countries. 

2-Banks give loans to young men to set up their own small businesses 

(projects). 

8) 

زلزال مثل الفيضان واإلعصار وثوران البركان وال –الكارثة الطبيعية هي نتيجة لخطر طبيعي -1
 والتي تؤثر علي البيئة وتؤدي إلي خسائر مالية وبيئية وبشرية. –واالنهيار األرضي 

ص الرعاية الصحية هي الحفاظ علي الصحة وتحسينها من خالل )عن طريق( الوقاية من وتشخي-2
 وعالج األمراض وأي اعتالل أخر جسمي أو عقلي.

1-Building new cities in the desert could be an effective solution to the 

problem of overpopulation in Egypt. 

2-Thousands of people die every year in Africa because of famines, 

droughts and civil wars. 

9) 

خدام ن في استفرطويُ يتجــه العالم إلي كارثة بيئيـة أسوأ بكثير من األزمة المالية الحالية ألن البشر -1
 الموارد الطبيعية لألرض.
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 يواجه نظام الرعاية الصحية في مصر تحديات متعددة في سبيل تحسين صحة ورفاهية الشعب-2
 المصري وحمايته من األمراض.

1-A lot of countries depend on nuclear power stations to get electricity. 

2-The government does its best to improve Egypt’s relations with the Nile 
Basin countries. 

10) 

حية غير الص ارساتيتأثر الناس في دول العالم الثالث تأثراً شديداً بالتدهور البيئي في كوكبنا والمم-1
 تسبب األمراض وأحياناً الوفاة.

 عينة.مندرة المياه هي نقص موارد المياه المتاحة التي تكفي لسد احتياجات الناس في منطقة -2

1-The government should be interested in developing rural areas, 

especially in Upper Egypt. 

2-The universe contains millions of stars and planets that are millions of 

miles away from the Earth. 

11) 

ز(، وهي متميالتُعتبر قناة السويس أقصر رابط بين الشرق والغرب نظراً لموقعها الجغرافي الفريد )-1
 قناة مالحية دولية هامة تربط البحر المتوسط عند بورسعيد بالبحر األحمر عند السويس.

 ب النقيةمليار شخص في مناطق مختلفة من العالم ال يمكنهم الحصول علي مياه الشر 1.2أكثر من -2

1-Scientis may soon succeed in discovering an effective treatment for a 

lot of diseases that kill people. 

2-Egypt is trying to improve its economy by carrying out a lot of massive 

projects. 

12) 

ات لسيارالمصدر الرئيسي للضوضاء يأتي من وسائل النقل، ففي المناطق الحضرية يمكن أن تؤدي ا-1
 سمع وأمراض القلب.والدراجات النارية إلي اضطراب في النوم وفقدان ال

 البد أن نُعلم أطفالنا في سن مبكر عن أهمية المياه والحاجة إلي )ضرورة( الحفاظ عليها.-2
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1-Scientists invented a device that can predict earthquakes before they 

happen (occur). 

2-There should be an effective strategy to face the financial crisis that all 

world countries suffer from. 

13) 

 زورونيتمثل السياحة أكبر مصدر للعملة الصعبة لمصر ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الذين -1
 مليون سائح بنهاية هذا العام. 11مصر إلي 

تمل( دام )ُمحتخاس تحاول كثير من المنظمات الدولية جذب االنتباه إلي العواقب اإلنسانية الكارثية ألي-2
 لألسلحة النووية.

1-Burning fuel and deforestation (removing / cutting down forests) cause 

a serious climate change. 

2-A lot of rich countries have vowed (promised) to give Egypt financial 

aid to help it build its economy. 

14) 

ن( أو و الفيضاأجفاف ي أنحاء العالم باألخطار الطبيعية، وهذه ربما يسببها المناخ )مثل اليتأثر الناس ف-1
 تسببها البيئة )مثل التلوث وإزالة الغابات والتصحر(.

يع ن أهم المشار)حسبما يري( االقتصاديون، يعتبر مشروع تنمية محور قناة السويس م  وفقاً لما يقوله-2
 السنوات األخيرة. التي تقوم مصر بتنفيذها في

1-Poor soil and lack of water supplies lead to (cause) famines all over the 

world. 

2-To avoid power cuts, we should reduce the consumption of (reduce 

using) energy. 

15) 

اد الم ويزدالع اطق كثيرة منتزايد الطلب علي المياه علي مر السنين وأدي ذلك إلي ندرة المياه في من-1
 الموقف تفاقماً )سوًء( بسبب مشكلة تلوث الماء.
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رجاء إن قناة السويس هي أقصر طريق مالحي بين أوروبا وآسيا وهو يعمل كبديل لطريق رأس ال-2
 الصالح.

1-Most experts believe that getting a job in the future will need (require) 

special skills so we must prepare our children well for the future. 

2-Illiteracy is a serious social problem and we must make (exert) great 

efforts to eliminate (solve) it. 

16) 

اقص( )تتن بالرغم من الَدين الذي ندين به لألشجار، فإن مساحة األرض المزروعة بالغابات تتقلص-1
 ظام وهذا يؤدي إلي تدهور البيئة وانقراض الكثير من األنواع.بانت

ألنواع داد اهناك اآلن خطر حقيقي من أن اإلنسان في المستقبل القريب سوف يدمر نسبة كبيرة من تع-2
 هاية.ي النفالموجودة حالياً علي األرض، مما يخلق بيئة غير مالئمة للعيش فيه، ثم ينقرض هو نفسه 

1-A lot of countries celebrate the World Environment Day on the 5th of 

June every year. 

2-We should do our best to attract more and more tourists to increase 

our national income. 

17) 

 عية فيبيرات طإن تأثيرات االحتباس الحراري هو مجموعة من النتائج البيئية، باإلضافة إلي أي تغيي-1
 تأثيرات االحتباس الحراري لها نتائج كارثية. أن المناخ، وهذا هو السبب في

اة من القن ائدة(تقوم مصر بحفر قناة جديدة موازية للقناة الموجودة، لتعظيم الفائدة )لتحقيق أقصي ف-2
 وقت انتظار السفن العابرة. االتجاهين وتقليلالحالية وتسهيل المرور في كال 

1-The government is exerting great efforts to solve the problems of 

unemployment, housing and overpopulation. 

2-Perhaps scientists will find an effective treatment for cancer in the near 

future. 
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18) 

عندما لحفري، وقود ال ثمناً من الويتم إنتاج الوقود الحيوي بصفة عامة من النباتات، والوقود الحيوي أق-1
ند عي تنبعث ك التيتم حرق الوقود الحيوي فإن كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث منه تقل كثيرا عن تل

 حرق الوقود التقليدي.

ً بالفيتامينات يقل احتمال إصابتهم-2 أنواع  ببعض أثبتت األبحاث أن الناس الذين يكون غذائهم غنيا
 السرطان.

1-We can all help to save (contribute to saving) energy in many ways, 

the simplest of which is to turn off devices when we are not using them. 

2-We should teach our young children how to preserve the environment 

and reduce pollution. 

19) 

ة الدخل ي زياداالهتمام الالزم بإنشاء المشروعات العمالقة وهذا سوف يؤدي إليجب أن تولي الحكومة -1
اب في الشب القومي وهذا سيحل أيضاً الكثير من مشاكلنا االقتصادية ومثل هذه المشروعات سوف تساعد

 العثور علي مزيد من فرص العمل.

 حاء العالم.فقر التربة ونقص إمدادات المياه تسهم في )حدوث( المجـاعات في أن-2

1-Water is the source of life, so don’t spoil the environment by polluting 
the Nile. 

2-It has been scientifically proved (Scientists have proved) that chocolate 

has some health benefits for the heart. 

20) 

ي لرائعة فاوالت المنافسة الشريفة والعمل الجماعي ومن المق تعزز الرياضة القيم الهامة للمجتمع مثل-1
فردي جد الالرياضة "ال يوجد أنا في الفريق"، فهي تعلمنا أن النجاح يتحقق بوضع الجماعة فوق الم

 )بإعالء مصلحة الجماعة علي مصلحة الفرد(.

تلوث ة للغازات المسبباالحتباس الحراري يعني زيادة تدريجية في درجة حرارة األرض ناتجة عن ال-2
 مثل ثاني أكسيد الكربون.
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1-Solar energy is used to heat water in some modern houses. 

2-Reading world literature enriches a person’s culture and makes them 
more tolerant towards others. 

21) 

ار تسقط ي أمطأاه بالغة الصعوبة، فالبد من تخزين الحياة في المناطق التي تقل أو تنعدم فيها المي-1
 اه.لألوقات التي ال توجد فيها مياه، وفي الواقع فإنه ينبغي علي الناس إعادة تدوير المي

اعد في وف يستنظيف األيادي مهم لوقف انتشار الفيروسات، كما أن االبتعاد عن األفراد المصابين س-2
 وقف انتقال العدوى من شخص إلي آخر.

1-Floods can destroy (can cause the destruction of) many houses and 

displace thousands of people. 

2-Without water and air, all living things would die (perish). 

22) 

م، لعالاء في يعتقد كثير من الناس أن زراعة النباتات في الماء يمكن أن يساعد في حل مشاكل الغذا-1
راعة لة لزومع زيادة حجم المدن، تقل األرض الصالحة للزراعة، ويمكن للدول التي لديها أراضي قلي

 المحاصيل أن تقوم بإنتاج المزيد من الغذاء بدون تربة.

فس فيها، ألف لتر من الهواء، وفي كل مرة نتن 20يستنشق الشخص العادي في اليوم الواحد حوالي -2
لوثات ل المواد كيميائية خطيرة موجودة في الهواء. إن تلوث الهواء يشمل كفإننا نجازف باستنشاق م

 الموجودة في الغالف الجوي.

1-Growing plants without soil could be the only solution to the problem of 

food shortage. 

2-Droughts and water scarcity lead to the death of thousands of people 

every year. 

23) 

فية اطق الريالمن المياه الجوفية هامة للغاية لوجود المجتمع البشري، وماليين الناس الذين يعيشون في-1
 خرى.طة األوالحضرية يستخدمون المياه الجوفية للشرب والطهي والتنظيف واالغتسال وكل أنواع األنش
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ثرة نظرا لك لغايةلبناء المفاعالت النووية مكلف تُستخدم معظم المفاعالت النووية في إنتاج الكهرباء و-2
 احتياطات األمان التي يجب توافرها فيها.

1-Egypt is trying to improve its economy by carrying out a lot of massive 

projects. 

2-There is no doubt that Egypt is able to keep up with developed 

(advanced) countries and achieve progress in all fields. 

24) 

 اها، فإنسببن يشعر الكثيرون منا بالقلق بشأن مستقبل كوكبنا وما لم نجد طريقة لحل المشكالت التي-1
 البيئة ستعاني أكثر من ذلك.

فاق مطار وإخمليون طفل وبالغ في أفريقيا يواجهون أزمة جوع طاحنة )مدمرة(، فقلة األ 30أكثر من -2
ي م مغذاصيل واالرتفاع الهائل في أسعار الغذاء قد جعل من الصعب علي الوالدين توفير طعاالمح

 ألطفالهم.

1-Distance learning will become widespread in the near future. 

2-If the balance of nature is disturbed, life on earth will be in great 

danger. 

25) 

يميائية مميتة، كمادة  200وم بعيدة ُكل البُعد عن كونها نقية، فهي تحتوي علي حوالي مياه الشرب الي-1
ح  يصلأضف إلي ذلك البكتيريا والفيروسات واألمالح غير العضوية، فيصبح لديك خليط كيميائي ال

 لالستخدام اآلدمي.

 نية تمر،ل ثاكئة( ، فمع البد من إنقاذ البيئة علي وجه السرعة )نحن في أمس الحاجة إلي إنقاذ البي-2
 تزداد األرض تلوثاً بسبب الغازات والعوادم السامة التي تنبعث من السيارات والمصانع.

1-Developing industry in Egypt can lead to economic prosperity. 

2-It is necessary (important) to try to rationalize (reduce) using energy in 

homes and workplaces. 
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26) 

 دراً عليون قاالحرية بالنسبة لي تعني الشعور باألمان والثقة واألمن في بالدي. والحرية هي أن تك-1
 التعبير عن رأيك وأن يسمعه اآلخرون.

ضل قط بفالحرية تعني أن يكون لدي الحق في اتخاذ قراراتي واختياراتي، والحرية تكون ممكنة ف-2
 حوا والزالوا يضحون ويموتون في سبيلها.الرجال والنساء الذين ض

1-Diseases resulting from (caused by) malnutrition lead to the death of 

many children. 

2-The economy can improve by increasing exports and reducing imports. 

27) 

الطعام  ماء أنالنامية، ويزعم بعض العلأصبح الطعام المعدل وراثيا قضية رئيسية والسيما في الدول -1
 المعدل وراثيا غير ضار بينما يزعم آخرون أنه في منتهي الخطورة.

رن، ا القإن المعدل الحالي الستخدام الوقود الحفري سوف يؤدي إلي حدوث أزمة في الطاقة في هذ-2
صول دة للحصناعة الطاقة بابتكار طرق جديوللخروج من هذه األزمة، تقوم كثير من الشركات في مجال 

 علي الطاقة من مصادر متجددة.

1-Taking care of the talented (gifted) and developing their abilities is the 

beginning of a new age of civilization in Egypt. 

2-Egyptian scientists and thinkers have had a great effect 

(impact/influence) on the Western culture. 

28) 

 لعديد مناهناك واألنواع المعرضة لخطر االنقراض هي الحيوانات والنباتات التي يكون بقاؤها مهدداً، -1
 األسباب لذلك منها استغالل البشر لبيئاتها الطبيعية.

السفر  فن منهو تمكين الس استُخدم آالف العمال لحفر قناة السويس وكان الغرض الرئيسي من القناة-2
 بسرعة أكبر بين المحيط الهندي والبحر المتوسط.

1-We should encourage people to read by setting up more public 

libraries. 
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2-We should spread awareness among people about the importance of 

protection against different diseases. 

29) 

ن ضارة ة تكومكن تعريف التلوث بأنه تغيير اإلنسان للخواص الفيزيائية والكيميائية للبيئة بدرجي-1
 للكائنات الحية.

تأكيد ة هي باللشعبينحن مسئولون عن بذل كل ما نستطيع لحماية الموسيقي التقليدية لبالدنا، فالموسيقي ا-2
 جزء من هويتنا الثقافية.

1-International aid agencies offer help to the victims of epidemics and 

earthquakes. 

2-The extinction of many animals and plants will have a serious effect on 

environmental balance. 

30) 

اليف اض تكانتشار استخدام التليفون المحمول )استخدام التليفون المحمول علي نطاق واسع( وانخف-1
 كر ونعملتي نفلطائرات وظهور االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي أدي إلي تغيير الطريقة الالسفر با

 ونعيش بها )تغيير أساليب التفكير والعمل والحياة(.

ر علهم أكثة وتجالسفر وخبرات الثقافات األخرى يمكن أن تفتح عيون البشر علي أساليب الحياة المختلف-2
 تسامحاً مع اآلخرين.

1-It is a national duty to protect and preserve our monuments because 

they are priceless treasures. 

2-Despite the advantages of nuclear power, nuclear waste has a very 

serious impact on man and the environment. 

31) 

 األنواع لي هذهالنباتات والحيوانات، فنحن نعتمد عمن المستحيل أن نظل أحياء علي هذا الكوكب بدون -1
 ذاء.من النباتات والحيوانات للحصول علي كل شيء، بما في ذلك الضروريات مثل األكسجين والغ
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فضل ينا أيتم قطع ماليين األشجار كل عام لصناعة ورق جديد، ولحس الحظ أن نوع الشجر الذي يعط-2
 يرةاألخشاب لصناعة الورق ينمو بسرعة كب

1-Despite the great progress in medicine, it is not possible to treat a lot of 

diseases. 

2-Modern technology is a double-edged weapon, so we must use it 

wisely and carefully. 

32) 

لذاكرة دون اإنجازه بتُعتبر ذاكرة المخ البشري ظاهرة ُمدهشة، وما عليك سوي أن تفكر فيما يمكنك -1
كرة من الذا يجعل التي لديك! حسنا، من المحتمل أنك لن تتذكر السؤال لفترة تكفي لإلجابة عليه، وهذا ما

 أمرا بالغ األهمية بالنسبة لحياتنا.

ض التي ألمرامن المهم بالنسبة للمرض الحصول علي أحدث األدوية المتاحة لتساعدهم في الشفاء من ا-2
 يعانون منها.

1-We should use more renewable energy because fossil fuels cause a 

lot of pollution. 

2-The Nile provides most of Egypt’s needs from water, but it is also 
necessary to discover more underground water. 

33) 

عقيداً تقة أكثر الحقي فعّالة إلي حد ما، إال أنها فيكان االعتقاد في السابق هو أن الذاكرة البشرية غير -1
 ي عقولنافتزنة وتطوراً من ذاكرة الحاسب اآللي )الكمبيوتر(. وقد استنتج الباحثون أن المعلومات المخ

 هي بصفة عامة أكبر بكثير مما كان يُعتقد. 

 ج.منت ل وخلق مجتمعبعض من أهم أهداف التعليم هي بناء مواطن مصري قادر علي مواجهة المستقب-2

1-Noise is a serious threat to man’s physical and psychological health 
and it can cause damage to the brain and the stomach. 

2-Floods are natural phenomena which can turn to disasters which 

cause massive destruction. 
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34) 

لشباب انشجع  خطيرة وسببها الرئيسي هو الزيادة السكانية ولحل هذه المشكلة يجب أنالبطالة مشكلة -1
رص من ف علي الذهاب للصحراء واستصالحها كما يجب أيضا أن نقوم ببناء مدن جديدة لتوفير المزيد

 العمل.

ثر كدة أتحققت انجازات كبيرة في مصر لنقل السكان من المناطق السكنية الضيقة إلي مناطق جدي-2
 اتساعاً.

  1-We should exert more efforts to improve our national economy. 

2-We must help plants and animals to adapt to climate change, 

otherwise a lot of species will disappear in the next few years. 

35) 

عاون والت ان، فهي تجعلنا أصحاء وتعلمنا الصبرتلعب الرياضة دوراً هاما في تشكيل شخصية اإلنس-1
 والثقة بالنفس ولذلك البد من توفير المراكز الرياضية العامة للناس من كل األعمار.

ء، يُصبح التصحر مشكلة رئيسية مع تحول مساحات كبيرة من سطح األرض في العالم إلي صحرا-2
عامل تناطق من حارة وجافة ورملية ولكنها أي وهذه الصحاري الجديدة التي تتكون ليست بالضرورة أماك

 معها البشر بشكل سيء لدرجة أنها أصبحت غير مفيدة لزراعة المحاصيل.

1-Computer skills are very important to do a lot of jobs nowadays. 

2-Some scientists believe that genetically modified food is the only 

solution to the problem of food shortage in developing countries. 

36) 

لدم إلي امداد الضوضاء الزائدة عن الحد تسبب الصمم وربما تؤثر أيضا علي المخ والمعدة وتقلل من إ-1
 القلب. وفي الحقيقة فإن الضوضاء هي أحد أخطر المشكالت حالياً.

دوث حا في ة والرعي الجائر يمكن أن تسهم جميعهقطع الغابات واألشجار واإلفراط في زراعة الترب-2
 التصحر.

1-We should use modern technology in all fields of work. 
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2-There is now clear (indisputable/indubitable/irrefutable) evidence that 

the existence of all humans and animals is in great danger because of 

using poisonous chemicals in agriculture and industry. 

37) 

ل ون كل دوتتعا األمم المتحدة منظمة عالمية تحاول العثور علي حلول سلمية لمشاكل العالم، والبد أن-1
 العالم مع هذه المنظمة حتى يمكن أن يسود السالم في العالم.

ة ن شخصيمن األسباب،  وهذه األسباب قد تكومن الضروري المحافظة علي النظافة الشخصية لعديد -2
 أو اجتماعية أو صحية أو نفسية، أو ربما يكون األمر ببساطة أسلوب حياة.

1-An international conference must be held to discuss the problem of 

global warming and try to find a solution to it. 

2-Without the light and heat which we get from the sun, there wouldn’t be 
life on Earth. 

38) 

يدة، قد ات جدالجهود المبذولة لتحسين مستوي معيشة البشر من خالل التحكم في الطبيعة وتطوير منتج-1
 سامة.فايات الب النأدت أيضاً إلي التلوث البيئي، فالهواء والماء واألرض في العالم قد تلوثت جزئيـا بسب

ث اك التلو! فهنفي كل يوم تقريباً نسمع عن مشكلة أخري تؤثر علي البيئة...ويا لها من قائمة مشكالت-2
 عأنوامن  آلالفواألمطار الحمضية وتغير المناخ وتدمير الغابات المطيرة والبيئات الطبيعية وانقراض ا

 الحيوانات والنباتات، وهلم جرا ..

1-Healthy food is important (necessary) to avoid catching a lot of 

diseases. 

2-We must persuade people to donate blood because this helps to save 

the lives of many people. 

39) 

أقمار االتصاالت يمكنها بث برامج اإلذاعة والتليفزيون إلي مسافات هائلة، ويخدم القمر الصناعي -1
عالم العربي بأكمله ، وتخطط مصر إلطالق المزيد من القمار الصناعية في ال 101المصري نايل سات 

 المستقبل.



 16 

اردنا ك موالكثير من قمامة المنازل تتكون من الزجاج والمعادن والبالستيك والورق، ويتم استهال-2
وم ي الييأتت، وسالطبيعية مثل األشجار والبترول والفحم واأللمونيوم بكميات هائلة لصناعة تلك المنتجا

 الذي تنضب فيه الموارد تماماً.

1-Women participate effectively in making progress in all fields. 

2-We must reconsider (review) the population map of Egypt and 

encourage people to move to the new cities. 

40) 

حروب لي العت المفيدة، فهو يوفر األموال التي تنفق يمنحنا السالم فرصة ذهبية لتنفيذ المشروعا-1
اية سين الرعة وتحواألسلحة المدمرة، ففي وقت السلم يمكن أن تُستخدم هذه األموال لبناء المصانع الجديد

 الصحية وحل الكثير من المشكالت.

لم في العا اناتيوالغابات المطيرة هي بيئات طبيعية ذات قيمة، وحوالي نصف األنواع من النباتات والح-2
 ألف نوع منها لالنقراض سنوياً. 50تعيش في الغابات المطيرة، مع احتمال تعرض 

1-A lot of world countries take part in Cairo International Book Fair every 

year. 

2-Thanks to information technology and modern means of 

communications, the world has become a small village. 

41) 

ة لحرارأشار العلماء إلي وجود صلة بين االحتباس الحراري وحرائق الغابات والجفاف وموجات ا-1
 .حيطاتويُعتقد أن هذه الظاهرة تجعل األعاصير أقوي حيث تبدأ في تدمير النظام البيئي في الم

مطيرة بات الاستخدامها في األدوية، والغاتحتوي آالف من نباتات الغابات المطيرة علي مواد يمكن -2
 أيضاً هامة ألنها تُمدنا باألكسجين وتساعد في تنظيم مناخ العالم والغالف الجوي.

1-International conferences are held from time to time to try to solve the 

problems of environmental pollution. 

2-The government does its best to control prices and raise the standard 

of living. 
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42) 

ي خطر وانات فالحي ال يتطرق إليه الشك علي أن وجود كل البشر و )قاطعاً( إن هناك اآلن دليال -1
 الكيماويات السامة في الزراعة و الصناعة. كثير من كبير بسبب استخدام

سبب تلطبيعية ثة اث وشدة الكوارث الطبيعية، والكاراألنشطة البشرية تلعب دوراً في تكرار حدو-2
 اختالالً في توازن البيئة.

1-An earthquake is a natural disaster that causes massive destruction and it is 

unpredictable. 

2-Healthy food is necessary to avoid catching diseases. 

43) 

نا علي اية بقاؤالنه ضية بيئية، بل انه كارثة إنسانية وشيكة الحدوث وتهدد فيتغير المناخ لم يعد مجرد ق-1
 هذا الكوكب.

األقل  و عليأال يوجد شك في أن فهم أسباب الكوارث الطبيعية يمكن أن يساعدنا في تجنبها )منعها( -2
 التخفيف من عواقبها )نتائجها(.

1-We must take effective measures to face the financial crisis that all 

world countries suffer from. 

2-Mass media play a vital role in increasing awareness of the dangers of 

environmental pollution. 

44) 

تمر ذا اساالحتباس الحراري سوف يؤدي إلي ذوبان الجليد في مناطق القطب الشمالي والجنوبي، وإ-1
ي سبب فيات البحار سوف ترتفع وبعض أجزاء من العالم سوف يُغرقها الفيضان مما يتذلك فإن مستو

 تشريد الكثير من البشر.

كبر تأثير أ اف لهالجفاف له تأثيرات أكثر انتشارا من أي كارثة طبيعية أخري، ومما ال شك فيه أن الجف-2
ألضرار انب اجحاصيل الغذائية إلي في العصور الحديثة، فكثير من الناس يتأثرون بفقدان األراضي والم

 البيئية.
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1-The future of life on Earth depends on the success of the efforts we 

exert to reduce environmental pollution. 

2-Modern discoveries and inventions have caused great changes in our 

lives. 

45) 

ه ؤهالتر مجدي يعقوب ، فقد أصبح رائداً لعمليات زراعة القلب بفضل ميفخر المصريون بالدكتو-1
الذين  األطفال ن أجلالعالية، وبالرغم من أنه في السبعينيات من عمره إال أنه ال يزال يبذل جهودا كبيرة م

 يعانون من مشاكل في القلب.

% من 6من  اآلن تشغل أقل تعتبر الغابات المطيرة االستوائية ذات أهمية خاصة، فبالرغم من أنها-2
وكب كمساحة سطح األرض، إال أنها تمد بأسباب الحياة ألكثر من نصف األنواع البيولوجية علي 

 األرض.

1-The government is setting up a lot of hospitals to provide medical care 

for all citizens. 

2-Organizing time and hard work are the basis of success in anything we 

do. 

46) 

م ونية ألهليفزيتقدم تكنولوجيا األقمار الصناعية فرصة لم تكن موجودة من قبل الستمرار التغطية الت-1
 عض الدولقوم بتاألحداث العالمية. واالتصال عبر األقمار الصناعية يستخدم علي نطاق واسع حاليا، كما 

 ات عن الدول األخرى.باستخدام أقمار التجسس لجمع المعلوم

من  % ماء ، لذا75حيث أن ثلثي سطح األرض مغطي بالماء ، وحيث أن جسم اإلنسان يتكون من -2
 الواضح أن الماء من أهم العناصر الرئيسية المسئولة عن الحياة علي األرض.

1-The government has prepared an ambitious plan to improve the 

Egyptian economy and raise the standard of living. 

2-Modern technology has made great changes in man’s life in modern 
time. 
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47) 

مر إذا است مجاعةشغلت مشكلة التزايد السكاني أذهان االقتصاديين ، وهم يعتقدون أن العالم سيواجه ال-1
قد  جال الطبفي م آلن، وباإلضافة لذلك فان التقدمالناس في الزيادة في العدد بنفس الطريقة التي تحدث ا

 قلل من معدل الوفيات.

ي أن أصبح التعلم مدي الحياة ضرورة في عصر العولمة. فنحن نعيش في عصر المعرفة وهذا يعن-2
 .جاحنانالقدرة علي تطبيق المعرفة الصحيحة بشكل فعّال هو مهارة هامة وتعتبر حجر الزاوية في 

1-Egypt must try to increase agricultural production and achieve self-

sufficiency. 

2-Practising sport has a positive effect on man’s health and mental 
activity. 

48) 

سيع لي تووجهت الحكومة المزيد من االهتمام مؤخرا إلي المكتبات العامة ويتم تشجيع األطفال ع-1
ب وم واألدي العلفعن طريق القراءة، ويمكن للناس استعارة األنواع المختلفة من الكتب مداركهم المعرفية 

 والفنون والدين.

عالة لم والف منذ العصور القديمة أدرك اإلنسان الحاجة إلي التعلم مدي الحياة ولكن الطرق الجادة-2
 .تستخدم علي نطاق واسع لتوفير فرص التعليم للكبار إال في القرن العشرين

1-We should encourage citizens to buy local products and this will help to 

improve the national economy. 

2-Egypt has a lot of natural resources which we should make the best 

use of. 

49) 

وف عات سفات واالختراينبغي أن يبذل اإلنسان جهودا لوضع نهاية للحروب، وإال فإن كل االكتشا-1
ب ن تجلأتتحول إلي أسلحة دمار. فنحن يجب أن نحافظ علي حضارتنا ، واالكتشافات اإلنسانية يجب 

 السعادة للبشر.

 مدى.دة التحتاج مصر إلي نظام طاقة قوي ويُعتمد عليه لدعم التنمية االقتصادية المستدامة بعي-2
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1-Cairo International Book Fair is held every year and countries from all 

over the world take part in it. 

2-Egypt helps to make (contributes to making) peace in the world, 

especially in the Middle East. 

50) 

 لرجل.اتحسنت حقوق ومكانة المرأة بالتدريج ودور المرأة في المجتمع اليوم يتساوي مع دور  -1

ذ حياة إنقا المستوي الطبي يمكن أن تساعد التكنولوجيا في عالج المزيد من المرضي  وبالتالي علي-2
 الكثيرين ومكافحة الفيروسات والبكتيريا الضارة للغاية.

1-Scientists expect that oil will run out before the end of this century so 

they continue searching for safe alternative sources of energy. 

2-There is no doubt that positive thinking makes a person self-confident 

and able to continue life better. 

 

 

No matter what happens, try to do your best. 

 

 

 

 

 

 

 

 


