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Emissions  
Substances that leak out or are left over 

after production, transport or other 
processes, like exhaust fumes from a car 

or soot from a factory chimney. 

 

 االنبعاثات 
المواد التي تتسرب أو تترك بعد اإلنتاج أو النقل أو  

يارة أو  سالغيرها من العمليات، مثل أبخرة العادم من  
 سخام من مدخنة المصنع.

 

 

Global Warming 
A gradual increase in the average 

temperature of the Earth’s atmosphere 
and its oceans due to the presence of 

gases that trap heat that would otherwise 

escape from the atmosphere. 

 

 العالمي باساالحت
زيادة تدريجية في متوسط درجة حرارة الغالف  

الجوي لألرض ومحيطاتها بسبب وجود غازات  
من  أن تتسرب  لوال ذلك   يمكن التيو تحبس الحرارة 

 الغالف الجوي.

 
 

Methane 
A colourless, flammable gas made up of 

hydrogen and carbon that can be burned 

as fuel. Released as a by-product when 
organic matter decomposes. Considered 

a natural gas. 

 

 ميثان
قابل لالشتعال يتكون من  وعديم اللون   غاز

يتم  يمكن حرقه كوقود. والهيدروجين والكربون 

كمنتج ثانوي عندما تتحلل المواد العضوية.  إطالقه 
 يعتبر غاز طبيعي. 

 
 

Fossil Fuel  
A fuel (like coal, oil or natural gas) 
formed in the Earth from plants and 

animal remains. 

 

 الوقود األحفوري 
يتشكل  الوقود )مثل الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي( 

 في األرض من النباتات وبقايا الحيوانات. 

 

 

Greenhouse Gases  
A gas in Earth’s atmosphere that absorbs 
heat and traps that heat in the 

atmosphere. Examples include water 

vapour, carbon dioxide and methane. 

 

 غازات االحتباس الحراري 
غاز في الغالف الجوي لألرض يمتص الحرارة  

األمثلة   تشملالحرارة في الغالف الجوي.  تلك حبسوي

 بخار الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان. 

 
 

Freons 
One of many gases or liquids used in 

refrigerators and aerosol sprays, which 
have been found to contribute to global 

warming. 

 

 فريون 
واحدة من العديد من الغازات أو السوائل المستخدمة  

وجد أنها  ، والتي يروسولاأل اتالثالجات وبخاخفي 
 .الحراري في االحتباستساهم 

 

 

Flatulent 
Having gaseous build up in the digestive 

system, which leads to passing gas. 

 

 البطن منتفخ 
إلى  في الجهاز الهضمي، مما يؤدي   الغازاتتراكم   

 . اتالغاز خروج
 

 

Solar Radiation 
All of the light and energy that comes 

from the sun, including the light that we 
see and the heat that we feel. 

 

 اإلشعاع الشمسي
كل الضوء والطاقة التي تأتي من الشمس، بما في ذلك  

 الضوء الذي نراه والحرارة التي نشعر بها.
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