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EEnngglliisshh  tteesstt                  NNiivveeaauu  ::  11èèrreeAA  

  

  

    

EENNGGLLIISSHH  CCOOMMMMOONN  TTEESSTT  
  

  

SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  TTOOUURRIISSMM  

  

‘‘’’SSuussttaaiinnaabbllee  ttoouurriissmm  iiss  eennvviissaaggeedd  aass  lleeaaddiinngg  ttoo  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aallll  rreessoouurrcceess  iinn  ssuucchh  

aa  wwaayy  tthhaatt  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  aaeesstthheettiicc  nneeeeddss  ccaann  bbee  ffuullffiilllleedd  wwhhiillee  mmaaiinnttaaiinniinngg  

ccuullttuurraall  iinntteeggrriittyy,,  eesssseennttiiaall  pprroocceesssseess,,  bbiioollooggiiccaall  ddiivveerrssiittyy  aanndd  lliiffee  ssuuppppoorrtt  ssyysstteemmss’’’’..  

SSuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  iimmpplliieess  ““  mmeeeettiinngg  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  pprreesseenntt  wwiitthhoouutt  

ccoommpprroommiissiinngg  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  ffuuttuurree  ggeenneerraattiioonnss  ttoo  mmeeeett  tthheeiirr  oowwnn  nneeeeddss’’’’  ((  WWoorrlldd  

CCoommmmiissssiioonn  oonn  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt,,  11998877))  

SSuussttaaiinnaabbllee  ttoouurriissmm  ccaann  bbee  sseeeenn  aass  hhaavviinngg  rreeggaarrdd  ttoo  eeccoollooggiiccaall  aanndd  ssoocciiaall--  ccuullttuurraall  

ccaarrrryyiinngg  ccaappaacciittiieess  aanndd  iinncclluuddeess  iinnvvoollvviinngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ooff  tthhee  ddeessttiinnaattiioonn  iinn  

ttoouurriissmm  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg..  IItt  aallssoo  iinnvvoollvveess  iinntteeggrraattiinngg  ttoouurriissmm  ttoo  mmaattcchh  ccuurrrreenntt  

eeccoonnoommiicc  aanndd  ggrroowwtthh  ppoolliicciieess  ssoo  aass  ttoo  mmiittiiggaattee  ssoommee  ooff  tthhee  nneeggaattiivvee  eeccoonnoommiicc  aanndd  

ssoocciiaall  iimmppaaccttss  ooff  ““  mmaassss  ttoouurriissmm””..  MMuurrpphhyy  ((  11998855))  aaddvvooccaatteess  tthhee  uussee  ooff  aann  

““eeccoollooggiiccaall  aapppprrooaacchh””,,  ttoo  ccoonnssiiddeerr  bbootthh  ppllaannttss  aanndd  ppeeooppllee  wwhheenn  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  

ssuussttaaiinnaabbllee  ttoouurriissmm  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss..  TThhiiss  iiss  iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee  bboooosstteerriissmm  aanndd  

““eeccoonnoommiicc  aapppprrooaacchheess””  ttoo  ttoouurriissmm  ppllaannnniinngg,,  nneeiitthheerr  ooff  wwhhiicchh  ccoonnssiiddeerr  tthhee  

ddeettrriimmeennttaall  eeccoollooggiiccaall  oorr  ssoocciioollooggiiccaall  iimmppaaccttss  ooff  ttoouurriissmm  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  ddeessttiinnaattiioonn..  

HHoowweevveerr,,  BBuuttlleerr  qquueessttiioonnss  tthhee  eexxppoossiittiioonnss  ooff  tthhee  tteerrmm  ssuussttaaiinnaabbllee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

ttoouurriissmm,,  cciittiinngg  iittss  aammbbiigguuiittyy  aanndd  ssttaattiinngg  tthhaatt  ““tthhee  eemmeerrggiinngg  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  

pphhiilloossoopphhyy  ooff  tthhee  1199999900ss  ccaann  bbee  vviieewweedd  aass  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  bbrrooaaddeerr  rreeaalliizzaattiioonn  

tthhaatt  aa  pprreeooccccuuppaattiioonn  wwiitthh  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  wwiitthhoouutt  rreeggaarrddiinngg  ttoo  iittss  ssoocciiaall  aanndd  

eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseeqquueenncceess  iiss  sseellff--ddeeffeeaattiinngg  iinn  tthhee  lloonngg  tteerrmm””..  TThhuuss  ssuussttaaiinnaabbllee  

ttoouurriissmm  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  sseellddoomm  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  aauuttoonnoommoouuss  ffuunnccttiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  

rreeggeenneerraattiioonn  aass  sseeppaarraattee  ffrroomm  ggeenneerraall  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh..  

  

  

  SSoouurrccee::  IInntteerrnneett  
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PPAARRTT  OONNEE::  RREEAADDIINNGG  CCOOMMPPRREEHHEENNSSIIOONN  

  

AA//  VVOOCCAABBUULLAARRYY  CCHHEECCKK  

TThhee  wwoorrddss  bbeellooww  hhaavvee  tthheeiirr  ssyynnoonnyymmss  iinn  tthhee  tteexxtt..  FFiinndd  tthheemm  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

iinnddiiccaatteedd  lliinneess  tthheenn  ddoo  iitt  lliikkee  iinn  tthhee  eexxaammppllee..  1111--uunnssuuaall::  sseellddoomm..    

  

11--  LLaassttiinngg  ((LL11))  

22--  RRoouuttee  ((  LL22))  

33--  AAcchhiieevveedd  ((  LL22))  

44--  AAssssiissttaannccee  ((LL33))  

55--  MMeeaannss  ((LL44))  

66--  TToo  ssuuiitt  ((  LL99))  

77--  AAddvvaanncceemmeenntt  ((LL1100))  

88--  TToo  eeaassee  ((  LL1100))  

99--  PPrroommootteess((  LL1111))  

1100--    TThhoouugghhtt  ((  LL1188))  

1111--  UUnnuussuuaall                        ((  LL2211))  

  

  
BB//  CCOOMMPPRREEHHEENNSSIIOONN  CCHHEECCKK  

GGiivvee  bbrriieeff  aanndd  pprreecciisseedd  aannsswweerrss  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonnss..  

  

11--  IInn  yyoouurr  oowwnn  wwoorrddss  ddeeffiinnee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxpprreessssiioonn  ““  ssuussttaaiinnaabbllee  ttoouurriissmm””  

22--  WWhhaatt  ddooeess  MMuurrpphhyy  pplleeaadd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  tteexxtt??  

33--  IInn  MMuurrpphhyy’’ss  ddeeffeenndd,,  wwhhaatt  ddooeess  hhee  ssuuggggeesstt  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt??  

  

PPAARRTT  TTWWOO  ::  LLAANNGGUUAAGGEE  IINN  UUSSEE  

    TTAASSKK11::  WWrriittee  tthhee  ccoorrrreecctt  ffoorrmm  ooff  tthhee  vveerrbbss  iinn  bbrraacckkeettss  rreeffeerrrriinngg  ttoo  tthhee  ttiimmee  

mmaarrkkeerrss..  DDoo  iitt  lliikkee  iinn  tthhee  eexxaammppllee::  11--  iiss  ccoommiinngg..  

LLooookk!!  MMyy  ddeeaarr  ffrriieenndd,,  oouurr  EEnngglliisshh  tteeaacchheerr  ((11..ttoo  ccoommee))  rraappiiddllyy..  HHee  oofftteenn  ((  22..ttoo  wwaallkk))  

tthhiiss  wwaayy..TTeellll  mmee,,  ddiidd  yyoouu  sseeee  hhiimm  wwhheenn  hhee  ((33..ttoo  rreeaacchh))  tthhee  ccllaassssrroooomm  llaasstt  ddaayy,,  hhee  

wwaass  sswweeaattiinngg  lliikkee  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  jjuusstt  dduugg  aa  hhoollee..  TThhaatt  ddaayy  hhee  ssaaiidd  ““  yyoouu  ((  44..ttoo  

lleeaarrnn))  EEnngglliisshh  ssiinnccee  22001144..TThhuuss  EEnngglliisshh  ccaann’’tt  bbee  aa  ddiiffffiiccuulltt  ssuubbjjeecctt  ffoorr  yyoouu””..  

  

TTAASSKK  22::  SSeevveenn  mmiissttaakkeess  hhaavvee  bbeeeenn  ddeelliibbeerraatteellyy  iinnsseerrtteedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaarraaggrraapphh..  

FFiinndd  tthheemm  aanndd  ccoorrrreecctt  tthheemm  lliikkee  iinn  tthhee  eexxaammppllee..77--sseeccttoorr::  sseeccttoorr..  

TToouurriissmm  sseeccttoorr  aarree  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  iimmppoorrttaanntt  sseeccttoorrss  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy..  MMaannyy  

ccoouunnttrriieess  ttaakkeess  aaddvvaannttaaggee  ooff  ccoovveerr  tthhee  bbuuddggeett  ddeeffiicciitt  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  tthhee  pprrooffiittss  

ccoommiinngg  ttoo  ttoouurriissmm..  TThhaatt  iiss  wwhhyy  ttoouurriissmm  ssoommeettiimmeess  iiss  ccaallllss  aa  ffaaccttoorryy  wwiitthhoouutt  cchhiimmnneeyy..  

BBuutt  ttoouurriissmm  hhaavvee  iittss  oowwnn  uunniiqquuee  ffeeaattuurreess  tthhaatt  ddiiffffeerreennttiiaattee  tthhiiss  sseeccttoorrss  ffrroomm  tthhee  

ootthheerrss..    

  

  

PPAARRTT  TTHHRREEEE::  WWRRIITTIINNGG  

IInn  nnoott  mmoorree  tthhaann  1155  lliinneess,,  wwrriittee  aa  ppaarraaggrraapphh  aabboouutt  wwhhaatt  ccaann  ffaavvoouurr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

ooff  ttoouurriissmm  iinn  aa  ccoouunnttrryy..  

  

  
  GGOOOODD  LLUUCCKK!!!!!!  


