
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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اهتمَّ العرُب منُذ القديِم بالكتِب واملكتباِت، إذ تذكُر كتُب التاريِخ أنَّ الخليفَة العّباس يَّ هاروَن   

 بيَت الحكمِة ببغدادَ 
َ
 يهاا . وجَمَع والّنسِخ  أليِف والتّ  رجمِة والتّ  مركًزا للبحوِث ها وجعلَ  ،الّرشيَد أْنشأ

 على أكمِل  ِل وا بالعمحّتى يقوُم أموااًل طائلًة  املترجميَن  ومنَح املختلفِة.  الكثيَر من الكتِب من الحضاراِت 
 علومَ ال ومن الّلغة الهندّية والهندسِة، واملنطِق  الفلسفِة  ن الّلغِة اليونانّيِة كتَب ، يترجُموا مِ وجه  

 عندَما توّلى. و مليوَن كتاب   َن هارو  الحكمِة في عهِد  في بيِت  الكتِب  وبلَغ عددُ ، يدلةَ والصّ  والطبَّ  الفلكّيةَ 
ـى باا . وبنَ الفلِك  لتعليِم  الضرورّيةَ  يهاا اآلالِت  الحكمة، يوضَع  ببيِت  العنايةَ  الخاليَة واصَل  املأموُن 

َز في بيت . وبر للمناظراِت  . وأقام يهاا مجالَس طبيِق الطّبِ عن طريِق املمارسِة والتَّ  تعليِم لمستشفى 

والّرازي ، الجبرِ  علَم  الذي ابتكَر  هم الخوارزمّي من أبرزِ  عظيمةً  وا شهرةً حازُ  أجاّلءُ  علماءُ  الحكمِة 
 ارعُ الب بيُب سينا الطَّ  وابُن  ،رِ في ذلك العْص  في الطّبِ  موسوعة   ي" وهو أضخُم اوِ ــــــــ"الَح  كتاِب  صاحُب 
ع اِس تّ ال القرِن  إلى مطلِع  ِة األوروبيّ  في الجامعاِت  ُس رَّ َد في الطّب" الذي بِقــــــَي يُ  "القانوُن  كتاِب  ومؤّلُف 
 عشَر.

نِشئت في قرطبَة مكتبة  وُعِريت بالُد األندلس كذلك بعنايتِ      
ُ
ضّمت  ظيمة  ع اا بالكتِب واملكتباِت، يقد أ

ِر ها، وكانت قرطبُة في ذلك العصهذه املجّلدات ونسِخ  قراءةِ في  طاّلب العلِم  ، وتنايَس اِت جّلدامل آالَف 
، اا من مجّلداتِ ما في مكتب لدراسِة  األوروبّيون  الطاّلُب  إلهاايذَهُب ، للعلماِء  منارًة للعلم وقبلةً  ت  ثمينة 

  .واآلداب املتطّورة واملتنّوعة املتقّدمِة  اا كانت لغَة العلوِم ّن أل ِة العربيّ  غِة اللّ  ِم تعل  لِ و 

تبَة هي أهم  باعتباِر أّن املك ؛باملكتباِت  يتاا الفائقِة بعنافي هذا العْصِر  تمّيزت بعُض الّدوِل العربّيةو    
في  اِت واملكتب بعالم الكتِب  البحريِن  مملكِة  ى اهتمامُ وتجلَّ  األذواِق.تاذيِب العقوِل و  لتنميِة  ان  ـــــــَك م

ت يقْد ، مظاهر كثيرة  
َ
لتي تحتوي ايضّم املكتبَة الوطنّيَة  متطّور   مركز   ، وهومركَز عيس ى الّثقافيَّ  أنشأ

عدد  كاف  من الحواسيِب ألنَّ بعَض القّراء تحتوي كذلَك على و الكتِب واملجاّلِت العلمّيِة.  آالِف على 
قّدم في كّل الذي ي ولي للكتاِب الّد  املعرَض  ونّظمت ،ِة الورقيّ  يفّضلوَن الكتَب اإللكترونّية على الكتِب 

 املدارِس  في التعّلِم  مصادرِ مراكِز في  الكتِب  توييرِ على  حرصتكما  ،شرِ النَّ  ه دوُر رُ ما تصِد  أيضَل  دورة
 .ملعارَف العلوَم وا طاّلُب الاا من والجامعات ليناَل 


