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INFORMATION
 ● This insert contains the reading passages.
 ● You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. Do not write your answers on the 

insert.
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معلومات
●     يحتوي هذا الُمرفق على مقاطع القراءة. 

●     يمكنك إضافة تعليق توضيحي لهذا الُمرفق واستخدام المساحات الفارغة للتخطيط. ال تكتب إجاباتك على الُمرفق. 
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الجزء 1

اقرأ النّص 1 في هذه الكّراسة، ثّم أجب عن األسئلة 1، 2، 3 في ورقة األسئلة.

النّص 1

أطفالنا والحيوانات المنزلية

شهدت تربية الحيوانات المنزلية زيادة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية، فلم نعد نعثر على منزل يخلو من 
حيوان أليف.

ولهذا فاالدعاءات القائلة بخطورة تربية الحيوانات في المنازل على صحة اإلنسان غير دقيقة، وأنصح الناس 
باالطالع على الفوائد الجّمة لهذه الهواية والتمّتع بصحبة هذه الكائنات. 

Content removed due to copyright restrictions.
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الجزء 2

واآلن اقرأ النص 2 في هذه الكّراسة، ثم أجب عن السؤالين 4 و5 في ورقة األسئلة.

النّص 2

تربية الحيوانات األليفة والطيور، ما لها وما عليها

يعشق كثير من األشخاص تربية الحيوانات األليفة في المنازل كالقطط واألرانب واألسماك والكالب، وعلى الرغم 
من إقبال العديد من البشر على تربية الحيوانات األليفة في المنازل، ال يوافق عامة الناس على وجهة نظر األطباء 
البيطريين القائلة بأّن الحيوانات األليفة ال تؤّدي إلى مخاطر حقيقية كبيرة، ومعظم هؤالء الناس يرون أّن مكان تلك 

الحيوانات هو الحظيرة. 

 وبهذا نرى أنه من األفضل األخذ برأي العامة 
بإبقاء الحيوانات في مكانها الطبيعي بعيدا عن اإلنسان.

Content removed due to copyright restrictions.
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