)BESZÉDÉRTÉS (GÉPI HANG

C1: FELSŐFOK

ARAB

MEGOLDÓKULCS
!Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul, a hallott szöveg alapján

20 pont
2 pont

1. 9 millió.

2 pont

2. 30 millió.

2 pont

3. Tunéziát.

2 pont

4. A datolyapálmák száma 33 millió.

2 pont

5. A lakosságnak mintegy a fele.

2 pont

6. 7 éves korában.

3 pont

7. 500 kg.

2 pont

8. Nincs. Egy évig terem, azután egy vagy két évet pihen a fa.

3 pont

9. 120 ezer tonna.

النص الثاني عشر
الزيتون في الوطن العربي :ثالثون مليون شجرة زيتون في تونس
شجر الزيتون شهدناه منتشرا في أغلب أجزاء الوطن العربي .ينمو فيها بكميات متفاوتة .ترتفع من تسعة ماليين شجرة في المغرب لتصل إلى
ثالثين مليون شجرة في تونس .هذا البلد الذي يمكن أن يقال عنه بلد الزيتون .وهذه الكمية الهائلة من األشجار تذكرنا بالعراق الذي يحوي ٣٣
مليون نخلة .وتذكرنا بالسودان الذي يضم ماليين أشجار الصمغ العربي الممتاز .والجزائر التي تضم ماليين أشجار الخفاف الفليني .ثروات
زراعية خيالية تزخر بها أجزاء الوطن العربي .ولو قدر لشجرة الزيتون أن تتحدث لنطقت عجبا فقد عرفها االنسان منذ أن وجد على األرض.
إن أشجار الزيتون مزروعة حاليا في تونس توفر عمال لنصف سكان البلد تقريبا فهناك المزارع والقاطف والسمسار والعامل في المعصرة
وسائق العربة التي تنقل الزيتون والبائع في السوق ثم التجار والعاملون في المواني لتصدير مليون برميل من زيت الزيتوم سنويا .ناهيك عن
المحصول الطيب الذي يحرك العجلة التجارية في البالد كلها.
ومما يذكر أن شجرة الزيتون عندما تبلغ سن سبع سنوات تبدأ في إعطاء الثمار بكمية قليلة تقرب من ثالثة كيلوغرامات وترتفع هذه الكمية إلى
خمسمئة كيلوغرام عندما تصل سنها إلى  ٢٥عاما .وهي تثمر سنة وتستريح أخرى .وأحيانا تستريح سنتين .وهي من أكبر األشجار بطيئة
النمو ولها جرد طويل على تحمل الجفاف لفترة ستة أشهر .ويتراوح ارتفاع شجرة الزيتون بين  ١٠و ٤٠قدما .وإنتاج تونس من الزيتون ١٢٠
ألف طن سنويا في المتوسط .وهذا الرقم ينخفض أحيانا ويرتفع أحيانا أخرى من  ٦٠ألف طن إلى  ١٨٠ألف طن .وتستغرق عملية جمع
محصول الزيتون أربعة أشهر ابتداء من منتصف شهر نوفمبر وما يكاد الزيتون يجمع حتى ينقل في الحال فوق العربات والسيارات إلى سوق
الزيتون .وهناك يأخذ الدالل عينة منه يضعها في سلة صغيرة يدور بها وسط أصحاب المعاصر المتجمعين في السوق .ويمسك هؤالء بحبات
الزيتون ويضغطون عليها لمعرفة كمية الزيت المتسرب منها.

