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:أنصحك بما یلي.. عزیزي الطالب لتحصل على أعلى عالمة و أقصى استفادة من ھذا الملف
.و كأنك تقرأ قصة باللغة العربیة.. قم بقرائتھ و فھمھ بعمق.. ستجد قبل كل فقرة المعنى اإلجمالي لھا -1
وظیفتك ھنا ھي .. بعد ذلك ستجد الفقرة مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة وتحت كل كلمة معناھا المنفصل-2

).1(تركیب معاني الكلمات لتعطي معنى جملة صحیح و مشابھ لما قمت بقرائتھ في نقطة 
حاول أن تعرف على ماذا یعود كل ضمیر من .. ستجد أیضاً جمیع الضمائر و حلولھا على كل فقرة-3

.خالل فھمك للجملة ثم ثبت اإلجابة و احفظھا في عقلك
و من األفضل تدوین كلمات .. قم بحفظھا.. ستجد بعد كل فقرة جدول بأھم الكلمات الواردة بالفقرة-4

و قم بفعل نفس الخطوات لجمیع قطع .. ومعاني كل الفقرات على دفتر لدیك مخصص للكلمات والمعاني
.الكتاب

.أنصحك بمراجعة دفتر الكلمات والمعاني بعد دراستك لكل قطعة لكي تثبت المعاني في ذاكرتك-5
. ألي استفسار أو اقتراح ستجد رقم موبایلي بآخر صفحة من ھذا الملف-6

ً .. وفقك هللا لما یحب و یرضى  .و جعل النجاح و التمیز حلیفك دائما

.إسراء البداوي



ھيوالتيجداً ضخمةاستثمارمشاریعھيالضخمةالمشاریع
دفوائتحضرواإلقتصاديالنموتشجعأنأجلمنمصممة

تختلفالضخمةالمشاریعأنمنالرغمعلى.للمدنجدیدة
عامةعمشاری:كتعریفجمیعھمھمالتكلفة،والحجمبخصوص

طیةالتغواإلھتماممنعاليمستوىتجذبوالتيالثمنغالیة
مطارات،سریعة،طرقمنتتنوعالمشاریع.اإلعالمیة
مدینةمجمعاتلغایةوإلخجسور،أنفاق،قطارات،محطات

.كاملة



Megaprojects are extremely large investment projects, which are designed to encourage economic growth and

bring new benefits to cities. Although megaprojects vary in terms of size and cost, they are

all, by definition, expensive, public projects that attract a high level of interest and media coverage. Projects

range from motorways, airports, stations, tunnels, bridges, etc. to entire city complexes.

المشاریع الضخمةالتي جداً  ضخمة استثمار مشاریع اإلقتصاديو مصممةتشجعالنمو من
أجل
أن

تحضر جدیدة على الرغم 
من أن

فوائدلِ المدنتختلف المشاریع الضخمة بخصوصالحجم وةالتكلف ھم

جمیعھمالتي كتعریف غالیة 
الثمن

عامة مشاریع منو تجذبمستوىاالھتمام عالي اإلعالمیة ةالتغطی المشاریع

مطارات محطات 
قطارات

طرق 
سریعة

تتنوعمن أنفاقجسورمجمعات إلخ لِ مدینة كاملة



Words Meanings Words Meanings

Megaprojects by definition

extremely public

investment attract

encourage interest

economic coverage

benefits range

Although motorways

vary stations

in terms of entire

cost complexes

المشاریع الضخمة

جداً 

استثمار

تشجع

اإلقتصادي

فوائد

منالرغمعلى 

تختلف

بخصوص

ةالتكلف

كتعریف

عامة

تجذب

االھتمام

التغطیة

تتنوع

طرق سریعة

محطات قطارات

كاملة

مجمعات



ً الضخمةالمشاریعمفھوم فوائدالعلىیعتمددائما
ذلك،منالرغمعلى.للمجتمعتحضرھاالتي

لسلبیةاآثارھابسببانتقادھاتمالضخمةالمشاریع
يتلقسوفالمقالةھذه.البیئةوالمجتمععلى

ھيومصدرمدینةبخصوصقضایاعلىالنظر
.ظبيأبوفيضخممشروع



The concept of a megaproject is always based on the benefits it brings to a community. However, many

megaprojects have been criticised because of their negative effects on a community or the environment. This

essay will look at issues with regard to Masdar City, a megaproject in Abu Dhabi.

مفھوم المشاریع الضخمة  ً دائما یعتمد على دالفوائ تحضرھا المجتمع على الرغم 
من ذلك

العدید
من

المشاریع الضخمة اتم انتقادھبسبب ةسلبی لھمآثار على المجتمع

مشروع ضخم

أو ئةالبیھذه

المقالةمصدر تلقي 
النظر 
على

سوفبخصوصفيأبو ظبي قضایامدینة

لِ 



Words Meanings Words Meanings

concept effects

always environment

based on This

brings essay

community will

However look at

criticised issues

negative with regard to

مفھوم

على الرغم من ذلك

انتقد

سلبیة

آثار

ھذا ، ھذه

ةالبیئ

مقالة

تلقي النظر على

بخصوص

سوف

قضایا

 ً دائما

یعتمد على

تحضر

مجتمع



سوف2006عامفيتطورھابدأالتيمصدرمدینة
ً منشأةالعالممستوىعلىمدینةأولتكون صناعیا

ستةمساحةمغطیة.الكربونفضالتمنوخالیة
منإنھ2025عامفيتكتملعندمامربعة،كیلومترات

50000ومواطنین40000منأكثرتضمأنالمتوقع
يرئیسبشكلمتضمنةأعمالقطاعات1500ومتنقلین
.للبیئةصدیقةمنتجات



Masdar City, which began its development in 2006 CE, will be the world’s first carbon - neutral,

Zerowaste artificially-created city. Covering an area of six square kilometres, when it is completed in 2025 CE,

it is expected to house more than 40,000 residents, 50,000 commuters, and 1,500 businesses involved in mainly

environmentally-friendly products.

مصدربدأ مدینة التي تطویرھافي سوف تكون عالم أول كربون

منشأة

جزیئات

خالیة من فضالت  ً صناعیا مدینة مغطیة مساحة

ةصدیق

مربعة كیلو مترات

نمتنقلی

عندماتكتمل

إنھ متوقع

في

یضم قطاعات 
أعمال

أكثر من مواطنین متضمنة بشكل رئیسي

ً بیئیمنتجات ا

ستة



Words Meanings Words Meanings
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تطویر

عالم

أول

كربون

منشأة

جزیئات

خالیة من فضالت

 ً صناعیا

مغطیة

مساحة
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متنقلین

مكتمل

عندما

متوقع

یضم

مواطنین

متضمنة

بشكل رئیسي

منتجات



مادباإلعتبالكاملتشتغلسوفالمدینة
مبنیةھي.المتجددةالطاقةمصادرعلى
تراقبوالتيمتطورةطاقةشبكةعلى

منةالمستخدمالكھرباءكمیةكمبالضبط
.المجمعفيمخرجكلخالل



The city will run entirely on renewable energy sources. It is built on an advanced energy grid

which monitors exactly how much electricity is being used by every outlet in the complex.

المدینةبالكامل سوفلتشتغ على متجددة طاقة مصادر ھي ةمبنیمتطورة

تراقب

على طاقة ةشبك

التيطبالضب كم كمیة الكھرباء من 
خالل

المستخدمة كلمخرج في المجمع



Words Meanings Words Meanings

run monitors
entirely exactly

renewable electricity
sources used

advanced by
grid outlet

بالكامل

تشتغل

متجددة

مصادر

متطورة

تراقب

شبكة

بالضبط

الكھرباء

من خالل

مستخدمة

مخرج



مدینةالكربون،فضالتھالتقلیلذلك،علىزیادة
السیارات،منخالیةمنطقةتكونسوفمصدر

.یةالھوائالدراجاتوللمشاةصدیقةلتكونمصممة
تشتغلسوفسائقبدونكھربائیةسیارات

لةمتصالمدینةتكونسوفوعامنقلكمركبات
سككوطرقمنشبكةخاللمنأخرىبمواقع
.حدیدیة



Furthermore, in order to reduce its carbon footprint, Masdar City will be a car-free zone, designed

to be pedestrian and cycle - friendly. Electric, driverless cars will operate as public transport

vehicles, and the city will be connected to other locations by a network of roads and railways.

زیادة على ذلك لتقلیفضالت/آثار خالیة من منطقة
السیارات

لِ  كربون مصدر مدینة سوف تكون مصممة

لِ مشاةسیارات تكون دراجات ةكھربائی
ھوائیة

ةصدیقبدون سائق سوف لتشتغ كَ عام

مركبات

نقل

المدینة سوف تكون متصلة بِ مواقع أُخرى من 
خالل

ةشبك من طرقالسكك الحدیدیة وو

و



Words Meanings Words Meanings

Furthermore public
footprint transport
car-free vehicles

zone connected to
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pedestrian locations
cycle network

operate railways

زیادة على ذلك

فضالت/آثار

منطقة

خالیة من السیارات

مصممة

مشاة

دراجات ھوائیة

تشتغل

عام

مركبات

نقل

مواقع

متصلة بِ 

أُخرى

شبكة

السكك الحدیدیة



والشمسیةالطاقةخاللمنمزودةتكونسوفالطاقة
ً ھناكوالریاحمزارع محطةأضخملبناءخططأیضا

تخدمةمستكونسوفتحلیةمحطة.العالمفيھیدروجین
المیاهمن%80أنحیثبالماء،المدینةلتزوید

سوفالحیویةالفضالت.تكرارھایعادسوفالمستخدمة
عیةالصناالفضالتوأیضاً،طاقةكمصدرتستخدم
.تكرارھایعادسوف



Energy will be provided by solar power and wind farms, and there are also plans to build the

world’s largest hydrogen plant. A desalination plant will be used to provide the city’s water, 

with 80% of water used being recycled. Biological waste will be used as an energy source too, and

Industrial waste will be recycled.

طاقة مزودة شمسیة سوفطاقة تكون من 
خالل

و ریاحھناك مزارع و ً خطط أیضا

أضخم

اءلبن

عالم ھیدروجینمحطةةتحلی محطة سوف تكون مستخدمة دلتزوی ماء

معاد 
تكرارھا

المدینة

ماء حیویةدمتُستخ فضالت مستخدمةسوف طاقة مصدر  ً أیضا و

صناعیة یعاد 
تكرارھا

فضالت سوف

%  80بنسبة 
من



Words Meanings Words Meanings

Energy recycled
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wind waste
also too

to build solar
largest power
plant farms

be there
desalination plans
to provide Industrial

طاقة

مزودة

شمسیة

تكون ھناك

ریاح

مزارع

خطط

 ً أیضا

ءلبنا

أضخم

تحلیة

محطة

مستخدمة

معاد تكرارھا

حیویة

فضالت

طاقة

 ً أیضا

صناعیة



فيطالبجمیعھممصدرلمدینةالحالیینالسكان
جامعةھيووالتكنولوجیا،للعلوممصدرمؤسسة
قةالطالمشاكلحلولإلیجادبالكاململتزمینطالبھا
اتمنظمعدةمنالدعمیمتلكالمشروعبینما.العالمیة
.ھلاإلنتقادبعضھناكأنإالعالمیة،وبیئیةحمایة
اً،صناعیمستدامةمدینةبناءمنبدالً بأنھیُشعر

ً حالیالموجودةللمدنأولویةتجعلأنیجباالستدامة .ا



The current residents of Masdar City are all students at the Masdar Institute of Science and Technology, a university

whose students are fully committed to finding solutions to the world’s energy problems.

While the project has the support of many global, environmental and conservation organisations, there is some

criticism of it. It is felt that, instead of building an Artificial sustainable city, sustainability should be made a priority

of existing cities.

حالیین سكان مصدرطالب مدینة

عالمیة

حلول

جمیعھم مؤسسة مللعلو

بالكامل

المشروع

مصدر جامعة

ملتزمین

واالتكنولوجی

طالبھا

یمتلك

لِ 

ابینم الدعم

إیجاد لِ  العالم

من عدة

ھناك 
شعور

طاقةمشاكل

یةبیئحمایة منظمات ھناك

بدالً من

بعض

ادانتق بناءیجب

موجودة 
 ً حالیا

ً مستدامة صناعیا مدینة االستدامة لتُجع أولویة

مدن

في

و

لِ 



Words Meanings Words Meanings
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residents support
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Science conservation

university organisations
fully criticism

committed instead of 
finding Artificial
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problems priority
It is felt existing

حالیین

سكان

حلول

مؤسسة

علوم

بالكامل

جامعة

ملتزم

إیجاد

مشاكل

ھناك شعور

بدالً من

دانتقا

 ً موجودة حالیا

مستدامة

 ً صناعیا

أولویة

عالمیة

بینما

الدعم

حمایة

منظمات



تفوقةالبیئوللمجتمعمصدرمدینةفوائد
أھدافإذا.سلبیاتأيعظیمبشكل

مصدرمدینةإدراكھا،یتمالمطورین
التخطیطلمستقبلقدوةتكونسوف

بمشاریعیلھمسوفوالذيالعمراني
.أخرىدولفيمشابھةضخمة



In conclusion, the benefits of Masdar City for the community and the environment greatly outweigh any

disadvantages. If the aims of the developers are realised, Masdar City will be a blueprint for                   

future urban  planning that will inspire similar megaprojects in other countries.

امبالخت مصدرأي مدینة فوائدتفوق

قدوة

للمجتمع ئةالبی

تسلبیا إذا أھداف المطورین یتم إدراكھا مصدر مدینة

أخرى

سوفتكون

العمراني لمستقبالتخطیطالذي مشابھة

بشكل 
عظیم

سوفیلھم مشاریع ضخمة دول

و

لِ 

في



Words Meanings Words Meanings

In conclusion blueprint
greatly urban

outweigh planning
any inspire

disadvantages similar
aims If

developers other
realised countries

بالختام

أي

تفوق

قدوة

سلبیات

أھدافإذا

مطورین

أدركوا

أخرى

عمراني

تخطیط

مشابھة

بشكل عظیم

یلھم

دول



وفقكم هللا لما یحب و یرضى

:  ألي استفسارات بإمكانكم التواصل عبر الرقم التالي
0786169724

.. عندما تعیش المشاعر اإلیجابیة فإن األھداف ستسعى إلیك
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