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 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 بنات -الشؤون التعليمية 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم اللغة العربية 

  

 
 

 نموذج التَّدريب على مهارات الفهم واالستيعاب القرائي  
 

 يا لالعوف فطالبات الصَّ ل
 

 (7رقم النَّموذج )
 نموذج خاص بالطالبة  

 



 

 

 

دري                      م التَّ ِّ
اتيُمنظ  ريعة   ب الذَّ  على القراءة السَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص الزمن الذي استغرقته في قراءة النَّ 

قراءة  عدد مرات 
 ص النَّ 

 د 3 د4 د  5 د  8

     املرة األولى 

     انية املرة الثَّ 

     الثة املرة الثَّ 

     ابعة املرة الرَّ 

 

 

 عدة مرات . اقرئي النص قراءة صامتة  *

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

ص.   التي تعقب النَّ



     مدينة األحالم  ) نيوم (

اقع في اململكة العربية السعودية، فها هي مدينة )نيوم( أو مدينة  ي     بدو أن األحالم بدأت تتحول إلى حقيقة على أرض الو

م،  2030وتطلعات رؤية املستقبل الجديد بدأت تتضح مالمحها وتتطور بسرعة مذهلة، إذ تتماش ى هذه املدينة مع أهداف 

ل      وتساهم في زيادة إجمالي الناتج املحلي للمملكة. نقلة نوعية في االقتصاد السعودي، وتوفر فرص عمل جديدة وتشك 

 تم إطالق مشروع مدينة نيوم االستثماري السعودي العمالق   

افق 1439صفر  4يوم الثالثاء          تشرين األول  24هـ، املو

بل األمير محمد بن سلمان ، ولي العهد 2017من عام    م، من قِّ

 وذلك ضمن فعاليات منتدى )مبادرة مستقبل االستثمار( املنعقد  

 في الرياض. 
اإلنجليزية وتعني جديد، والثانية هي كلمة )مستقبل( باللغة العربية،  باللغة   (new)كلمة )نيوم( هي اختصار لكلمتين، األولى هي      

ر كلمة )نيوم( عن املستقبل  .  الجديد  التي يرمز لها حرف )م(، لتعب 

مشروع مدينة )نيوم( الضخم هو مشروع عابر للحدود، فهو يقع شمال غرب اململكة العربية السعودية، ويضم أراٍض داخل       

 ، 2كم 26,500ألردنية، وتبلغ مساحته  الحدود املصرية وا

أفريقيا، لوصول          8من سكان العالم إلى املدينة خالل   %70يسمح موقع املدينة الذي يربط القارات الثالث؛ آسيا، وأوروبا، و

 .  ساعات كحد أقص ى

( أن طبيعته مختلفة عن الطبيعة الصحراوية ألغلب مناطق السعودية، فشواطئ مدينة املستقبل  ما يميز موقع مدينة )نيوم  و     

من حركة التجارة العاملية،   %10، وتطل  على ساحل البحر األحمر الذي تمر عبره قرابة  2كم  450الجديد تمتد إلى مساحة تتجاوز 

متر، وهي جبال تغطيها الثلوج في    2,500األحمر ويصل ارتفاعها إلى كما تضم املدينة جبااًل شاهقة تطل على خليج العقبة والبحر 

 الشتاء.  

أما في الجانب االجتماعي، سيتم تطبيق أفضل املعايير العاملية لنمط العيش في مختلف الجوانب، إذ يهدف املشروع إلى توفير       

أفضل سبل العيش، كما يسعى إلى استقطاب أكفأ املهار  ات من السعودية وخارجها، مع األخذ بعين  الفرص االقتصادية و

االعتبار أهمية االرتقاء بجودة الحياة داخل املدينة واالهتمام بمختلف الجوانب؛ مثل الصحة، والتعليم، والغذاء، والنقل،  

 آمنة. والصناعة، والترفيه، مع االستعانة بأحدث التقنيات لتنفيذ بنية تحتية 

وقد تم تحديد جدول زمني بدأ تنفيذ املشروع بناًء عليه، ومن املقرر أن يتم االنتهاء من املرحلة األولى من املشروع بحلول عام    

 م. 2025

زات تركز دينة نيوم مل        منها : امتخصصً  ارئيسيً  ااستثماريً  اعلى ستة عشر قطاعً  تمي 

استخدام املياه، والغاز،  بيسعى املشروع إلى تزويد مدينة نيوم بالطاقة باستخدام موارد الطاقة املتجددة وبأقل تكلفة،  : الطاقة

 ، باإلضافة إلى العمل على شبكات لتخزين الطاقة. لها  والنفط، والطحالب كمصادر جديدة

يمنحها موارد مائية ال محدودة ليتم  استغاللها في الطاقة  كم على شواطئ البحر األحمر، مما  450تمتد مدينة نيوم مسافة   :املياه

 ،  ااملتجددة وفي توظيف خبرة اململكة العربية السعودية في تحلية املياه محليً 

ل مستدامة وآمنة بالكامل، تربط بين الخطوط الجوية، والبرية، والبحرية  :التنقل كما سيتم   ،  يعتمد مشروع نيوم على أنظمة تنق 

أفريقيا.   إنشاء جسر ليربط بين قارتي آسيا و



ز مشروع نيوم على العديد من التقنيات املتطورة؛ مثل مشاريع الري، والزراعة الجافة، والبيوت الزجاجية التي تعمل   : الغذاء يرك 

 تزود سكان املدينة بمنتجات زراعية طازجة. لبالطاقة الشمسية، باإلضافة إلى مزارعها 

اقية ،  وتجارب التسو   واملطاعم، يسعى مشروع نيوم إلى االرتقاء بمستويات الترفيه؛ حيث تزدهر املدينة باملسارح،  : الترفيه ق الر

 . ومدن املالهي، واملنتزهات الطبيعية، باإلضافة إلى إنشاء أكبر حديقة في العالم 

افية فهيلطبيعتها تزدهر السياحة في مدينة نيوم؛  : السياحة ة، وجبال شاهقة، وطقس معتدل  ساحلية، الجغر    .وصحراء ممتد 

إلى توفير أفضل الخدمات املمكنة لسكانها في مجاالت عديدة؛ كاألعمال، والخدمات   تهدف مدينة نيوم  : الخدمات املنوعة

 املصرفية، وحتى الخدمات العامة،  

ة لسكانها، وأحدث أنظمة  تقديم أفضل الخدمات الطبي  و يسعى املشروع إلى رفع مستوى الحياة الصحية  : الصحة والرفاهية

 . ةة الحيوي  ة والتقني  الرعاية الصحي  

تضم مدينة نيوم أفضل املدارس والجامعات والكليات حول العالم، بحيث تهتم بالطالب من املراحل األولى وحتى    :يمالتعل

ي قدرات الطالب اإلبداعية،   ز على التعليم، وينم   التعليم العالي، وتستند إلى نظام تعليمي يحف 

فشكل األشجار يدل على البيئة، والبصمة يدل على الفنون، واملربعات   املستخدمة:لشعار املشروع دالالت لأللوان واألشكال و     

 .دل على االتصاالت، وأخيرا شكل الشبكة الرقمية يدل على التكنولوجيافتالدوائر املتداخلة أما دل على الطاقة، تالزرقاء  
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