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 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 بنات -الشؤون التعليمية 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم اللغة العربية 

  

 
 

 الفهم القرائي   نص
 هـ 1443/    1442للعام الدراسي 

 

 وف العليا  فالص  طالبات ل
 ) رابع ، خامس ، سادس (

 
 (1) الن موذجرقم 

 
 البة نموذج خاص بالط   

 



 

 

 

دري                      م التَّ ِّ
اتيُمنظ  ريعة   ب الذَّ  على القراءة السَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الذي استغرقته في قراءة النَّص الزَّ 

عدد مرات قراءة  
 النَّص 

 د 3 د4 د  5

    املرة األولى 

انية      املرة الثَّ

الثة      املرة الثَّ

ابعة      املرة الرَّ

 

 

 . ة مراتدَّ عِّ ص قراءة صامتة اقرئي النَّ  *

ص   ** البة ، سرعة القراءةيحكم عدد مرات قراءة النَّ ص فيمن فإذا انتهت الطَّ د(، أو  3أقل حساب لزمن قراءته )  قراءة النَّ
نشاطات الفهم واالستيعاب   اإلجابة عنتتوقف عن القراءة، وتبدأ في  ، مع الفهم واالستيعاب العميق ملضمونه، ما هو دون 

ص.   التي تعقب النَّ



 إنذاٌر إلى كوكب األرض

ًقا    ،جعلها مكاًنا مالئًما للحياة   عندما خلق هللا تعالى األرض،                  ُمنسَّ
بح وتتعادل،  العناصر  فيه  تتالءم  على  يتنسيًقا عظيًما،  ش يٌء  يطغى  ال  ث 

ال هذا  يختلُّ  يكاد  وال  ظامش يٍء،  إزالة ن ِّ إلى  نفسها  بيعة  الطَّ تسارع  حتى   ،
وازن كما كان؛ ليبقى ُمحيط األرض مالئًما للحياة  االختالل وإعادة هذا التَّ

 على سطحها. 

مه  و ان بادر بالعدوان عليها،  اإلنس  ولكنَّ             ي في غمرة تقدُّ عد ِّ وقع هذا التَّ
، وكان عليه لكي تستقيم حياته وحياة الكائنات األخرى أن   ناعي  العلمي  والص ِّ

وتدبُّ  بحكمة  الكوكب  هذا  مع  ث  يتعامل  لوَّ فقد  ذلك،  يفعل  لم  ه  أنَّ إالَّ  ر، 
ربة واملياه والهواء، وحتى طبقات الجو العليا لم  لوث. التُّ  تسلم من هذا التَّ

قد            ربة   تلوَّ   فالتُّ
ُ
أ بما  كالن ِّ ثت  مختلفة،  سموٍم  من  فيها  فايات لقي 

والص ِّ  ة  مرض الكيميائيَّ ُتسبب  ألنها  بالغ؛  قلٍق  مصدر  أصبحت  التي  ة  ناعيَّ
ة فادحة،  ُد بخسارة بشريَّ وء، ويهد ِّ رطان الذي يحمل سجاًل غاية في السُّ السَّ

استخد أنَّ  إلى  كما  يؤدي  فيه  مبالٍغ  واألسمدة بشكٍل  ة  الحشريَّ املبيدات  ام 
التُّ  ملوحة  في  ِّ زيادة 

يؤث  ا  ممَّ خصوبتها،  وتدمير  املحاصيل  ربة  على  سلًبا  ر 
ة.  الزراعيَّ

أشكااًل              يأخذ  إذ  مكان،  كل ِّ  في  تتزايد  ٌة  قضي  فهو  املائي   لوث  التَّ ا  أمَّ
واملخلفات   فطي   الن ِّ سرب  والتَّ  ، حي  الص ِّ رف  الصَّ بمياه  لوث  كالتَّ ُمختلفة: 
، وما ذاَك  ظام البيئي  ة تؤدي إلى خلل الن ِّ ة، التي ُتحدث تداعياٍت جمَّ ناعيَّ الص ِّ

ألنَّ  لُ إالَّ  ِّ
ُتشك  الثَّ ها  على  كبيًرا  خطًرا  يضرُّ    الذي  األمر  ة  واملائيَّ ة  مكيَّ السَّ روة 

 بصحة اإلنسان.

ة قضايا كثيرة ُتفسُد جو األرض وتُعر ِّض اإلنسان لإلصابة باألمراض           وثمَّ
، نتيجة نقص األكسجين وتزايد نسبة ثاني  نفس ي  والسيما أمراض الجهاز التَّ

ا جم عن الحرائق والغازات املتصاعدة من وسائل أكسيد الكربون في الجو النَّ
املصانع قل ودخان  األمطار   ،النَّ باسم  ُيعرف  بما  األرض  ويهطل على  الكبريت  املاء وحامض  مع  الغاز  هذا  يختلط  إذ 

م البحيرات واألنهار.  ة التي تتسبب في تلف األشجار وتسمُّ  الحمضيَّ

ة وع من امللوثات كوارث بيئيَّ بقة التي تحمي األرض من اإلشعاعات القاتلة،  كما يسبب هذا النَّ ، كثقب األوزون تلك الطَّ
وذوبان الجليد الذي يرفع من منسوب املياه في البحار واملحيطات، ويتسبب في الفيضانات التي من املمكن أن تغرق 

 كوكب األرض. 



غم من كل ِّ ما تعرضت له          لقد حافظت األرض على الحياة فيها على الر 
كارثٍة عب إلى  ُح  ِّ ُتلم  اآلن  ها  أنَّ  

إالَّ العصور،  على    ر  تقض ي  عقباها،  ُتحمُد  ال 
ة والطَّ    بيعة مًعا.البشريَّ

ة أكبر؟          فلماذا ال نتعامُل مع هذا اإلنذار بجديَّ

الية:  اقرئي النَّص ثمَّ أجيبي عن األسئلة التَّ

دي نوع النَّص وفق محتواه:  -1  حد ِّ

o   أدبي 

o   معلوماتي 
 ؟ صالهدف العام من النَّ ما  -2

....................................................................................................................................      ...................................................................................................... 

ص. -3 ابعة من النَّ ة للفقرة الرَّ  صوغي الفكرة الجزئيَّ

....................................................................................................................................      ...................................................................................................... 

لوث استبعدي  -4 ص: نوع التَّ  الذي لم يرد في النَّ
لوث الجو   - . التَّ  ي 

-  . لوث املائي   التَّ

ربة.  -  تلوث التُّ

- . وضائي  لوث الضَّ  التَّ

دي الكلمات الجديدة بالنسبة لكِّ ضمن النَّص، وابحثي عن مرادفها، ثمَّ ضعيها في جمل من إنشائك. -5  حد ِّ

 الجملة مرادفها  الكلمة
   
   
   
   
 

ص بمحتواه من وجهة ما مدى ارتباط الصُّ  -6 عليل.ور املصاحبة للنَّ  نظرك؟ مع التَّ

 ............................................................................................................................. ...............................................................................................................................  
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