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 ة حياته المختلفة  :يُطلق على الحيز المكاني الذي يمارس فيه االنسان أنشط-١

 

 البيئة المستدامة  -التوافق البيئي.                  د -البيئة.             ج -التوازن البيئي.                     ب -أ

 يُطلق على الصعوبات التي تفرضها البيئة على النشاط البشري مصطلح :-٢
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 مؤتمر : )الملّوث يدفع( هي احدى آليات تنفيذ -٦

 

 مونتريال -د             باريس  -كيوتو.                           ج -ريو دي جانيرو.              ب -أ
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