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 درس في ماّدة الّلغة العربّية درس في ماّدة الّلغة العربّية

شرح نّص 
 

 الِفردوس أالخضر
 الصّف أالّول اإلعدادي

درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية

شرح نّص 

الِفردوس أالخضر
الصّف أالّول اإلعدادي



:أقرأ المْقطع اآلتي قراءًة متأنّیًة  - 1



بَم�ُعرفت�البحر�ن�قديًما�؟�وملاذا�؟بَم�ُعرفت�البحر�ن�قديًما�؟�وملاذا�؟

) ِعناَي��ا�)    ( 

ما�ا���ود�ال���قامت���ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بالّزراعة�؟

بَم�ُعرفت�البحر�ن�قديًما�؟�وملاذا�؟ - 1

1الّنشاط رقم

بَم�ُعرفت�البحر�ن�قديًما�؟�وملاذا�؟ - 1

:ما�ُمرادف�ال�لمت�ن��ت�ت�ن -2
)    ( غاَية�(  

ما�ا���ود�ال���قامت���ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بالّزراعة�؟ -3



.ُعرفت�البحر�ن�قديًما�بالفردوس��ْخضر؛�لك��ة�أْ��ار�الّنخيل�ف��ا

أتحّقق 
من إجابتي 

.ُعرفت�البحر�ن�قديًما�بالفردوس��ْخضر؛�لك��ة�أْ��ار�الّنخيل�ف��ا

رعاي��ا - ا�تمام�ا�

ا���ود�ال���قامت���ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بالّزراعــــــــة����ُمواكبة�ا���ود�ال���قامت���ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بالّزراعــــــــة����ُمواكبة�
ـــراء�الّتجارب�و�الّدراسات�امليدانّية�ملُضاعفة�

ْ
�ساليب�العلمّية�ا��ديثة�و�إجـ

ُعرفت�البحر�ن�قديًما�بالفردوس��ْخضر؛�لك��ة�أْ��ار�الّنخيل�ف��ا -1

1حلّ الّنشاط رقم

ُعرفت�البحر�ن�قديًما�بالفردوس��ْخضر؛�لك��ة�أْ��ار�الّنخيل�ف��ا -1

:  ُمرادف -2
ا�تمام�ا�: ِعناَي��ا قصد�–�دف�: غاَية          

ا���ود�ال���قامت���ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بالّزراعــــــــة����ُمواكبة� -3 ا���ود�ال���قامت���ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بالّزراعــــــــة����ُمواكبة� -3
ـــراء�الّتجارب�و�الّدراسات�امليدانّية�ملُضاعفة�

ْ
�ساليب�العلمّية�ا��ديثة�و�إجـ

.�نتاج�،�و�تْحس�ن�الّثمار�



 :ٔاقرٔا المقطع آالتي قراءًة ُمتٔانّيةً  -  2



ما�الفكرة�الّرئ�سة�للمقطع�الّسابق؟

ما�املقصود�بأسلوب�الّزراعة�املَْحمّية؟

ما�الفكرة�الّرئ�سة�للمقطع�الّسابق؟

؟)َشْتالت(

َرَ�َط�ال�اتب�ب�ن�الّزراعة�املَْحمّية�وتوف���الّرفا�ية�والّرخــــاء�َرَ�َط�ال�اتب�ب�ن�الّزراعة�املَْحمّية�وتوف���الّرفا�ية�والّرخــــاء�
وّ�ْ��العالقة�ب�ن�الفكرت�ن؟

ما�الفكرة�الّرئ�سة�للمقطع�الّسابق؟  - 1 

2الّنشاط رقم

ما�املقصود�بأسلوب�الّزراعة�املَْحمّية؟ -2

ما�الفكرة�الّرئ�سة�للمقطع�الّسابق؟  - 1 

(و) ا���ود: (ما�ُمفرد -3

َرَ�َط�ال�اتب�ب�ن�الّزراعة�املَْحمّية�وتوف���الّرفا�ية�والّرخــــاء� َرَ�َط�ال�اتب�ب�ن�الّزراعة�املَْحمّية�وتوف���الّرفا�ية�والّرخــــاء� -4
وّ�ْ��العالقة�ب�ن�الفكرت�ن؟. للمواطن�ن



َثر�ا���وِد�ال���بذل��ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بالّزراعة
َ
.أ

املقصود�بأسلوب�الّزراعة�املَْحمّية��و�إنتاج�ا��ضار�ونباتات�الّز�نة����ُبيوت�كب��ة�من�البالس�يك�لتوف���

أتحّقُق 
من إجابتي 

املقصود�بأسلوب�الّزراعة�املَْحمّية��و�إنتاج�ا��ضار�ونباتات�الّز�نة����ُبيوت�كب��ة�من�البالس�يك�لتوف���
مو�اُملناسبة،�و�حماي��ا�من�تقّلبات�الّطقس�و�فات�مما��ساعد�ع���إنتاج�النباتات����غ��� عوامل�النُّ

ر�ط�ال�اتب�ب�ن�الّزراعة�املَْحمّية�و�توف���الّرفا�ية�و�الّرخــــاء�للمواطن�ن؛�أل��ا��ساعد�ع���توف���املحاصيل�ر�ط�ال�اتب�ب�ن�الّزراعة�املَْحمّية�و�توف���الّرفا�ية�و�الّرخــــاء�للمواطن�ن؛�أل��ا��ساعد�ع���توف���املحاصيل�
.بك��ة�حّ������غ���موسم�ا�مما�َيْضمن�حصــــــول��ل�فــــــْرد�ع���نص�بھ�من��نتاج�الّزرا��

َثر�ا���وِد�ال���بذل��ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بالّزراعة: الفكرة�الّرئ�سة� - 1
َ
أ

املقصود�بأسلوب�الّزراعة�املَْحمّية��و�إنتاج�ا��ضار�ونباتات�الّز�نة����ُبيوت�كب��ة�من�البالس�يك�لتوف��� - 2

2حلّ الّنشاط رقم

املقصود�بأسلوب�الّزراعة�املَْحمّية��و�إنتاج�ا��ضار�ونباتات�الّز�نة����ُبيوت�كب��ة�من�البالس�يك�لتوف��� - 2
مو�اُملناسبة،�و�حماي��ا�من�تقّلبات�الّطقس�و�فات�مما��ساعد�ع���إنتاج�النباتات����غ��� عوامل�النُّ

.موسم�ا�بوفرة

َشْتلة�–شْتالت��ُجْ�د�������– ا�ُ��ود:      ُمفرد� - 3

ر�ط�ال�اتب�ب�ن�الّزراعة�املَْحمّية�و�توف���الّرفا�ية�و�الّرخــــاء�للمواطن�ن؛�أل��ا��ساعد�ع���توف���املحاصيل� ر�ط�ال�اتب�ب�ن�الّزراعة�املَْحمّية�و�توف���الّرفا�ية�و�الّرخــــاء�للمواطن�ن؛�أل��ا��ساعد�ع���توف���املحاصيل� -4
بك��ة�حّ������غ���موسم�ا�مما�َيْضمن�حصــــــول��ل�فــــــْرد�ع���نص�بھ�من��نتاج�الّزرا��



 :ٔاقرٔا المقطع آالتي قراءة متٔانّيًة –3



ما�أثر�ال�ْ�وة�املائّية����تحقيِق�الّ��ضة����البالد؟

ما�الفكرة�الّرئ�سة�للمقطع�الّسابق؟ -1

3الّ�شاط�رقم�

ما�املقصود�باملياه�املُعا��ة؟ -2

ما�الفكرة�الّرئ�سة�للمقطع�الّسابق؟ -1

؟�)ُمتالزمة�( ما�ُمرادف� -3

ما�أثر�ال�ْ�وة�املائّية����تحقيِق�الّ��ضة����البالد؟ -4



.ا�تمام�مملكة�البحر�ن�باملشار�ع�املساندة�لإلنتاج�الزرا��

�بمجموعة�من�العملّيات�إلزالة�الَعَواِلق�َفُتصبح� املياه�ال���تمرُّ

أَتحّقُق 
من إجابتي 

�بمجموعة�من�العملّيات�إلزالة�الَعَواِلق�َفُتصبح� املياه�ال���تمرُّ
).الّطب

.ُمواكبة

�وة�املائية����تحقيِق�الّ��ضة����البالد��و�اْزد�ار�القطاع�الــــــّزرا���و�قيام�املشار�ع�
ّ
أثر�ال�

.الّصناعية�و�امتداد�املدن�ا��ديثة�و��ْ�����الّشوارع�و�العناية�با��انب�ا��ما���للبلد�

ا�تمام�مملكة�البحر�ن�باملشار�ع�املساندة�لإلنتاج�الزرا��: الفكرة�الّرئ�سة��� -1

�بمجموعة�من�العملّيات�إلزالة�الَعَواِلق�َفُتصبح�املياه�املُعا��ة��� املياه�ال���تمرُّ

3حلّ الّنشاط رقم 

�بمجموعة�من�العملّيات�إلزالة�الَعَواِلق�َفُتصبح�: املياه�املُعا��ة��� -2 املياه�ال���تمرُّ
الّطب–الّصناعة�–الّشرب�(صا��ة�لالستخدام�

ُمواكبة–ُمتعلقة���ا�–ُمصاحبة�: ُمتالزمةُمرادف� -3

�وة�املائية����تحقيِق�الّ��ضة����البالد��و�اْزد�ار�القطاع�الــــــّزرا���و�قيام�املشار�ع� -4
ّ
أثر�ال�

الّصناعية�و�امتداد�املدن�ا��ديثة�و��ْ�����الّشوارع�و�العناية�با��انب�ا��ما���للبلد�



 :ٔاقرٔا الَمقطع آالتي قراءًة ُمتٔانّية  - 4 



)  َظِفَر�املُزارعون�من�ا��كومة�باملَز�د�من�الّرعاية�و�املُؤازرة

4الّنشاط رقم 

َظِفَر�املُزارعون�من�ا��كومة�باملَز�د�من�الّرعاية�و�املُؤازرة( -1
.وّ�ْ��ذلك����

؟با��دمات�العْي�ّيةما�املقصود� -2 ؟با��دمات�العْي�ّيةما�املقصود� -2



َظِفَر�املُزارعون�من�ا��كومة�بالّرعايِة�حيث�قّدمت�ل�م�الُقروَض�املالّية�و�رشادات�

أَتحّقُق 
من إجابتي 

َظِفَر�املُزارعون�من�ا��كومة�بالّرعايِة�حيث�قّدمت�ل�م�الُقروَض�املالّية�و�رشادات�

املقصود�با��دمات�الَعْي�ّية����ا��دمــــات�و�املــــــواد�ال���ُتَقــــــــّدُم�ا�ا��كومة�
.�اآلالِت�املُتطورة،�و�ْسمدة�الكيماوّ�ة،�و�املُبيداِت�ا�َ�َشرّ�ة.�اآلالِت�املُتطورة،�و�ْسمدة�الكيماوّ�ة،�و�املُبيداِت�ا�َ�َشرّ�ة

َظِفَر�املُزارعون�من�ا��كومة�بالّرعايِة�حيث�قّدمت�ل�م�الُقروَض�املالّية�و�رشادات� -1

4حلّ الّنشاط رقم 

َظِفَر�املُزارعون�من�ا��كومة�بالّرعايِة�حيث�قّدمت�ل�م�الُقروَض�املالّية�و�رشادات� -1
.  الّزراعية�وا��دمات�العي�ّية

املقصود�با��دمات�الَعْي�ّية����ا��دمــــات�و�املــــــواد�ال���ُتَقــــــــّدُم�ا�ا��كومة� -2
�اآلالِت�املُتطورة،�و�ْسمدة�الكيماوّ�ة،�و�املُبيداِت�ا�َ�َشرّ�ة: للُمزارع�ن �اآلالِت�املُتطورة،�و�ْسمدة�الكيماوّ�ة،�و�املُبيداِت�ا�َ�َشرّ�ة: للُمزارع�ن



 :اقرا� المقطع آالتي قراءًة ُمتٔانّيًة  - 5 



ا��يوا�ي؟��نتاج�لدعــــــم�البحر�ن ا��يوا�ي؟��نتاج�لدعــــــم�البحر�ن

؟)ُمْشتقات

البحر�ن�مملكـــــــة���ا�قامــــت�ال���املُبادرات�ما�-1

5الّنشاط رقم  

البحر�ن�مملكـــــــة���ا�قامــــت�ال���املُبادرات�ما�-1

ُمْشتقات( و�لمة�)الّلقاحات( �لمة�مفرد�ما�-2



:املُبادرات�ال���قامــت���ا�مملكــــة�البحر�ن�لدعـــم��نتاج�ا��يوا�ي���
العناية�ب��بية�املوا����والّدواِجن،�وتوف���ا��دمات�البيطرّ�ة�من�معا��ـــة�وتوف���عقاق���

أتحّقُق 
من إجابتي 

:املُبادرات�ال���قامــت���ا�مملكــــة�البحر�ن�لدعـــم��نتاج�ا��يوا�ي���
العناية�ب��بية�املوا����والّدواِجن،�وتوف���ا��دمات�البيطرّ�ة�من�معا��ـــة�وتوف���عقاق���

.ولقاحــات�وم�افحة��فات،�ودعـم�الّصناعات�كإنتاج��لبان�ومْشتّقا��ا

.ُمْشــتق–

املُبادرات�ال���قامــت���ا�مملكــــة�البحر�ن�لدعـــم��نتاج�ا��يوا�ي��� -1
العناية�ب��بية�املوا����والّدواِجن،�وتوف���ا��دمات�البيطرّ�ة�من�معا��ـــة�وتوف���عقاق����

5حّل الّنشاط رقم 

املُبادرات�ال���قامــت���ا�مملكــــة�البحر�ن�لدعـــم��نتاج�ا��يوا�ي��� -1
العناية�ب��بية�املوا����والّدواِجن،�وتوف���ا��دمات�البيطرّ�ة�من�معا��ـــة�وتوف���عقاق����

ولقاحــات�وم�افحة��فات،�ودعـم�الّصناعات�كإنتاج��لبان�ومْشتّقا��ا

–ُمْشتقات�/  الّلقــــاح�����–الّلقاحات�:   ُمفرد� -2



�ات�ُمرادف�ال�لمت�ن��ت�ت�ن�ثم�َضْع�املُرادف����جملٍة�من�إ�شائك�توّ�ْ��معناه؟
الجملة 

�ل�ا���ود�ال���تبذل�ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بال�ْ�وة�الّزراعّية�لن�تْثمَر�

؟�...... )أما�عن�مْشروعات��نتاج�ا��يوا�ي�

 --------------------------------------------------------------------------------
�ل�ا���ود�ال���تبذل�ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بال�ْ�وة�الّزراعّية�لن�تْثمَر�

.وّ�ْ��الّدور�املُناط�بك

 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------

�ات�ُمرادف�ال�لمت�ن��ت�ت�ن�ثم�َضْع�املُرادف����جملٍة�من�إ�شائك�توّ�ْ��معناه؟ - 1

الّنشاط الختاميّ 

المرادف   الكلمة

الُمؤازرة  - 1

�ل�ا���ود�ال���تبذل�ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بال�ْ�وة�الّزراعّية�لن�تْثمَر� - 3

الُمؤازرة  - 1

  َظفِروا - 2

أما�عن�مْشروعات��نتاج�ا��يوا�ي�( ما�الفكرة�الّرئ�سة�للمقطع��خ��� - 2

 --------------------------------------------------------------------------------
�ل�ا���ود�ال���تبذل�ا�مملكة�البحر�ن�للّ��وض�بال�ْ�وة�الّزراعّية�لن�تْثمَر� - 3

وّ�ْ��الّدور�املُناط�بك. إال�بت�اتف�ا��ميع

 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------



الجملة 
.یفوزا في الُمسابقة قّدَم المعلُّم الُمساندَة للطلبة حّتى

أتحّقُق 
من إجابتي 

.اْ�تمام�مملكة�البحر�ن�بمشروعات��نتاج�ا��يوا�ي

ع�ّ��العناية�باملساحة�الّزراعّية����الب�ت�واملدرسة،�وعدم�َقْطف�الّز�ور�والّثمار،�واملشاركة����
��شطة�ال���ُتقيم�ا�مدرس���مع���نة�الّزراعة���دف�اُملحافظـــــة�ع���ا��ديقة�املدرسّية�و�

.یفوزا في الُمسابقة قّدَم المعلُّم الُمساندَة للطلبة حّتى
ولـــــــــــة .الُمتفّوقون نالوا الھدایا التقدیرّیة من الدَّ

��شطة�ال���ُتقيم�ا�مدرس���مع���نة�الّزراعة���دف�اُملحافظـــــة�ع���ا��ديقة�املدرسّية�و�

وأستطيُع�أنا�وزمال�ي�تقديم��عض�املواقف�التمثيلّية�����ذاعة�الّصباحّية؛���ّث�الطلبة�و�

المرادف  الكلمة
قّدَم المعلُّم الُمساندَة للطلبة حّتى  الُمساندةالُمؤازرة  -1

الّنشاط الختاميّ حّل 

اْ�تمام�مملكة�البحر�ن�بمشروعات��نتاج�ا��يوا�ي: الفكرة�الّرئ�سة - 2

ع�ّ��العناية�باملساحة�الّزراعّية����الب�ت�واملدرسة،�وعدم�َقْطف�الّز�ور�والّثمار،�واملشاركة����  - 3
��شطة�ال���ُتقيم�ا�مدرس���مع���نة�الّزراعة���دف�اُملحافظـــــة�ع���ا��ديقة�املدرسّية�و�

قّدَم المعلُّم الُمساندَة للطلبة حّتى  الُمساندةالُمؤازرة  -1
ولـــــــــــةحصلوا –نالوا  َظفِـــروا -2 الُمتفّوقون نالوا الھدایا التقدیرّیة من الدَّ

��شطة�ال���ُتقيم�ا�مدرس���مع���نة�الّزراعة���دف�اُملحافظـــــة�ع���ا��ديقة�املدرسّية�و�
.  تْطو�ر�ــــــــــا

وأستطيُع�أنا�وزمال�ي�تقديم��عض�املواقف�التمثيلّية�����ذاعة�الّصباحّية؛���ّث�الطلبة�و�
.إْرشاد�م�من�أجل�املُحافظة�ع���حديقة�املْدرَسة



انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس 


