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  درس في ماّدة اللغة العربّية  درس في ماّدة اللغة العربّية
 شرح نّص 

  

 الخدمات الثقافّية في البحرين
  

اإلعدادّي 
  

 اإلعدادّي  لث

درس في ماّدة اللغة العربّيةدرس في ماّدة اللغة العربّية
شرح نّص 

الخدمات الثقافّية في البحرين
لثللصّف الّثاللصّف الّثا



اضغط��نا�لفتح�الرابط

:، ٔاو بفتح الّرابط آالتي46ٔاقرا� النص�  في الكـتاب ص 

اضغط��نا�لفتح�الرابط



.  ُي��ُز�ال�اتب�أ�مّيَة�الوسائِل�واملؤّسسات�الّثقافّية،�وتنّوَع�خدما��ا����البحر�نُي��ُز�ال�اتب�أ�مّيَة�الوسائِل�واملؤّسسات�الّثقافّية،�وتنّوَع�خدما��ا����البحر�ن

  :نوع�الّنّص •

تقديم النّص 

  :نوع�الّنّص •

مقال���ا��ّ •

:  الفكرة�العاّمة•

ُي��ُز�ال�اتب�أ�مّيَة�الوسائِل�واملؤّسسات�الّثقافّية،�وتنّوَع�خدما��ا����البحر�ن ُي��ُز�ال�اتب�أ�مّيَة�الوسائِل�واملؤّسسات�الّثقافّية،�وتنّوَع�خدما��ا����البحر�ن•



فكرة المقطعفكرة المقطع

الّثقافة وسیلة حیاة

الّثقافة في البحرین دور الوسائل الّثقافّیة في خدمة

مؤّسسات الّثقافّیةال تنّوع الخدمات التي تقّدمھا

:���الّنّص�ثالثة�مقاطع: مقاطع�الّنّص •

حدود المقطع حدود المقطعالمقطع المقطع

)بوعي واقتدار(من أّول الّنّص إلى 
1

داخل (إلى ) ومن خصائص الثقافة(من 
)الوطن وخارجھ

2

آخر (إلى ) وال ننسى فّن المسرح(من 
)النصّ 

3



:شرح��ف�ار�ال���أورد�ا�ال�اتب����املقطع��ّول 

.يؤّكد�ال�اتب�ع���أ�مّية�الّثقافة،�و�عت���ا�وسيلة�حياة�للّناسيؤّكد�ال�اتب�ع���أ�مّية�الّثقافة،�و�عت���ا�وسيلة�حياة�للّناس

ينفي�ال�اتب�مف�وما�سائدا�للّثقافة�يرى�أّ��ا�مجّرد�ترف�عق�ّ��أو�

.معلومات�ومعارف�نتلّقا�ا����املدارس�وا��امعات

ي�ّ���ال�اتب�مف�وم�الّثقافة�مؤّكدا�ع���أّ��ا�مجموع�ما�يك�سبھ�

.معلومات�ومعارف�نتلّقا�ا����املدارس�وا��امعات

ي�ّ���ال�اتب�مف�وم�الّثقافة�مؤّكدا�ع���أّ��ا�مجموع�ما�يك�سبھ�

.��سان�داخل�مؤّسسات�الّتعليم�وخارج�ا

الثـقافة وسيلة حياة: المقطع أالول

شرح��ف�ار�ال���أورد�ا�ال�اتب����املقطع��ّول •

يؤّكد�ال�اتب�ع���أ�مّية�الّثقافة،�و�عت���ا�وسيلة�حياة�للّناسيؤّكد�ال�اتب�ع���أ�مّية�الّثقافة،�و�عت���ا�وسيلة�حياة�للّناس

ينفي�ال�اتب�مف�وما�سائدا�للّثقافة�يرى�أّ��ا�مجّرد�ترف�عق�ّ��أو�

معلومات�ومعارف�نتلّقا�ا����املدارس�وا��امعات

ي�ّ���ال�اتب�مف�وم�الّثقافة�مؤّكدا�ع���أّ��ا�مجموع�ما�يك�سبھ�

معلومات�ومعارف�نتلّقا�ا����املدارس�وا��امعات

ي�ّ���ال�اتب�مف�وم�الّثقافة�مؤّكدا�ع���أّ��ا�مجموع�ما�يك�سبھ�

��سان�داخل�مؤّسسات�الّتعليم�وخارج�ا



)بو���واقتدار: (أقرأ�املقطع��ول�من�أّول�الّنّص�إ���قول�ال�اتب )بو���واقتدار: (أقرأ�املقطع��ول�من�أّول�الّنّص�إ���قول�ال�اتب

.جمع�رافد،�ما�يمّد�الّ��ر�بالـماء�من�قناة�أو�����.جمع�رافد،�ما�يمّد�الّ��ر�بالـماء�من�قناة�أو�����

الثـقافة وسيلة حياة: المقطع أالول

أقرأ�املقطع��ول�من�أّول�الّنّص�إ���قول�ال�اتبأقرأ�املقطع��ول�من�أّول�الّنّص�إ���قول�ال�اتب•

ّمل�معا�ي�ال�لمات��تية•
َ
َتأ

َ
:أ
 محور   :
ترف:
روافد:

.مركز،�مدار��ّل����ء
.تنّعم،�وع�ش�رغد

جمع�رافد،�ما�يمّد�الّ��ر�بالـماء�من�قناة�أو����� روافد:
اقتدار:

جمع�رافد،�ما�يمّد�الّ��ر�بالـماء�من�قناة�أو�����
.تـمّكن



.�لمة�مفتاحّية،�أحّدد�ا�يمكن�اعتبار�اثالث�مّرات�

.ة����املقطع��ّول 

:  أكمل�ا��دول���ي�بتحديد�مفرد�ال�لمات��تية�أو�جمع�ا
ا��مع

خدمات

.ة����املقطع��ّول 

خدمات
ثقافات
معا�د

:بعد قراءة المقطع أالّول، ٔاجيُب عّما ئاتي

ثالث�مّرات� ���املقطع��ّول��لمة�تكّررت - 1

)ة����املقطع��ّول فتاحيّ ــــم���ال�لمة�ال) الّثقافة

أكمل�ا��دول���ي�بتحديد�مفرد�ال�لمات��تية�أو�جمع�ا- 2
الـمفرد

خدمة

)ة����املقطع��ّول فتاحيّ ــــم���ال�لمة�ال) الّثقافة

خدمة
ثقافة
مع�د



ما�العالقة�ب�ن�ما�تحتھ�خّط�) خارج�امعا�د�التعليم�و 

.قافة�واّ�ساع�اعالقة�تضاّد،�وتدّل�ع���شمولّية�مصادر�الثَّ  .قافة�واّ�ساع�اعالقة�تضاّد،�وتدّل�ع���شمولّية�مصادر�الثَّ 

 يرفضھ�ال�اتب،�
ُ
.��ذلكوّ�ِ أ

ان����املدارس�واملعا�د�ــــــــــھ���ســـــــــــــــــــــاس�ما�يتعّلم

معا�د�التعليم�و �داخليك�س��ا���سان�( - 3
���العبارة�السابقة؟�وما�دالل��ا؟

 َّعالقة�تضاّد،�وتدّل�ع���شمولّية�مصادر�الث َّعالقة�تضاّد،�وتدّل�ع���شمولّية�مصادر�الث

يرفضھ�ال�اتب،� للّثقافة�مع���شا�ع�لدى�الناس -  4
 َّاس�ما�يتعّلمن�النَّ ــــة�لدى�كث���مـــــــــــــــقاف�ع���الث

.وا��امعات�فقط.وا��امعات�فقط



قافة�من�وج�ة�نظر�ال�اتب؟

ل�ــــــــــد�من�املعلومات�ال���يك�س��ا���سان�داخ

ووسيلة�حياة؟����حياة��فراد�وا��ماعات

من��وت�و�ن���صّيا��م��فراد�لدور�ا�امل�ّم����بناء�كيان

.أجل�رفع�قدر��م�ع���ف�م�ما�حول�م�والّتفاعل�مع�ا��ياة�بو���واقتدارأجل�رفع�قدر��م�ع���ف�م�ما�حول�م�والّتفاعل�مع�ا��ياة�بو���واقتدار

قافة�من�وج�ة�نظر�ال�اتب؟بالثَّ ما�املقصود� -  5

 ّد�من�املعلومات�ال���يك�س��ا���سان�داخـــــــــــــــــافو ة����تلك�الرّ ــــــــــــــــــــقافالث

  .خارج�او عليم�معا�د�التّ معا�د�التّ 

6 –� ا ال�اتُب لَم�عدَّ قافَة�محوًرا�م�م� ���حياة��فراد�وا��ماعات�الثَّ

ا�كذلك؛�� لدور�ا�امل�ّم����بناء�كيانعدَّ

أجل�رفع�قدر��م�ع���ف�م�ما�حول�م�والّتفاعل�مع�ا��ياة�بو���واقتدارأجل�رفع�قدر��م�ع���ف�م�ما�حول�م�والّتفاعل�مع�ا��ياة�بو���واقتدار



داخل�: (إ���قــــــــــــــــــــول�ال�اتب�)ةـــــــــــــــــــــــــــــقاف

قافة����البحر�ن دور�الوسائل�الثقافّية����خدمة�الثَّ

.دور�الكتاب�����رتقاء�بثقافة���سان

.أ�مّية�الّ��ف�واملجّالت����بناء�ثقافة���سان

داخل�: (إ���قــــــــــــــــــــول�ال�اتب�)ةـــــــــــــــــــــــــــــقاف

.أ�مّية�الّ��ف�واملجّالت����بناء�ثقافة���سان

.تأث���وسائل��عالم�املسموعة�واملرئّية����تثقيف���سان

قافومن�خصائص�الثّ : (من�ثا�يأقرأ�املقطع�ال
)الوطن�وخارجھ

قافة����البحر�ن: املقطع�الثا�ي دور�الوسائل�الثقافّية����خدمة�الثَّ

.�ف�ار�الّرئ�سة����الـمقطع�الّثا�ي•

دور�الكتاب�����رتقاء�بثقافة���سان

أ�مّية�الّ��ف�واملجّالت����بناء�ثقافة���سان

قافومن�خصائص�الثّ : (من�ثا�يأقرأ�املقطع�ال
)الوطن�وخارجھ

أ�مّية�الّ��ف�واملجّالت����بناء�ثقافة���سان

تأث���وسائل��عالم�املسموعة�واملرئّية����تثقيف���سان



رّكز�ال�اتب����بداية�املقطع�الّثا�ي�ع���أ�مّية�الكتاب�باعتباره�مصدر�الّثقافة�

:شرح��ف�ار�ال���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي

رّكز�ال�اتب����بداية�املقطع�الّثا�ي�ع���أ�مّية�الكتاب�باعتباره�مصدر�الّثقافة�

.الّ��يحة،�وأّكد�ع���ذلك�بقول�مش�ور�ل��احظ

استعرض�ال�اتب�أبرز�ما�وّفرتھ�الّدولة�للّ���يع�ع����قبال�ع���الكتب،�

.وال��ّود�م��ا�من�ذلك�إقامة�املعارض�وإ�شاء�املكتبات�وغ���ا.وال��ّود�م��ا�من�ذلك�إقامة�املعارض�وإ�شاء�املكتبات�وغ���ا

.اعت���ال�اتب�أّن�قراءة�الكتب�تن���العقول�و�سا�م����بناء�الّشعوب�العظيمة

رّكز�ال�اتب����بداية�املقطع�الّثا�ي�ع���أ�مّية�الكتاب�باعتباره�مصدر�الّثقافة�

شرح��ف�ار�ال���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي•

رّكز�ال�اتب����بداية�املقطع�الّثا�ي�ع���أ�مّية�الكتاب�باعتباره�مصدر�الّثقافة�

الّ��يحة،�وأّكد�ع���ذلك�بقول�مش�ور�ل��احظ

�،استعرض�ال�اتب�أبرز�ما�وّفرتھ�الّدولة�للّ���يع�ع����قبال�ع���الكتب

وال��ّود�م��ا�من�ذلك�إقامة�املعارض�وإ�شاء�املكتبات�وغ���اوال��ّود�م��ا�من�ذلك�إقامة�املعارض�وإ�شاء�املكتبات�وغ���ا

اعت���ال�اتب�أّن�قراءة�الكتب�تن���العقول�و�سا�م����بناء�الّشعوب�العظيمة



.يرى�ال�اتب�أّن�الّ��ف�واملجّالت��سا�م�بدور�كب�������شر�الّثقافة

:شرح��ف�ار�ال���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي

.يرى�ال�اتب�أّن�الّ��ف�واملجّالت��سا�م�بدور�كب�������شر�الّثقافة

و�ّ�ن�تطّور�وظيف��ا�من�مجّرد��خبار�إ�����تمام�بالعلوم�و�داب�والفنون�

.وذلك�من�خالل�البحوث�واملقاالت�اّل���ت�شر�ا�املجّالت�املتخّصصة

أّكد�ال�اتب�ع���أّن�الّ��ف�واملجّالت�قد�واكبت�عصر�التفّجر�املعر�ّ�،�أّكد�ال�اتب�ع���أّن�الّ��ف�واملجّالت�قد�واكبت�عصر�التفّجر�املعر�ّ�،�

يرى�ال�اتب�أّن�الّ��ف�واملجّالت��سا�م�بدور�كب�������شر�الّثقافة

شرح��ف�ار�ال���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي•

يرى�ال�اتب�أّن�الّ��ف�واملجّالت��سا�م�بدور�كب�������شر�الّثقافة

و�ّ�ن�تطّور�وظيف��ا�من�مجّرد��خبار�إ�����تمام�بالعلوم�و�داب�والفنون�

وذلك�من�خالل�البحوث�واملقاالت�اّل���ت�شر�ا�املجّالت�املتخّصصة

�،�ّأّكد�ال�اتب�ع���أّن�الّ��ف�واملجّالت�قد�واكبت�عصر�التفّجر�املعر��،�ّأّكد�ال�اتب�ع���أّن�الّ��ف�واملجّالت�قد�واكبت�عصر�التفّجر�املعر�

.وزّودت�القارئ�باملعارف�املتنّوعة



.بّ�ن�ال�اتب�الّتأث���الكب���لوسائل��عالم�املسموعة�واملرئّية

:شرح��ف�ار�ال���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي

.بّ�ن�ال�اتب�الّتأث���الكب���لوسائل��عالم�املسموعة�واملرئّية

أبرز�ال�اتب�دور�ال��امج�اّل���تقّدم�ا��ذاعة�والّتلفاز�����ف�م�الّناس�ما�يدور�

.حول�م،�ومسا�م��ا����بناء�اّتجا�ا��م�ومواقف�م

أشاد�ال�اتب�بدور�وزارة��عالم����تقديم�ا��دمات�الّثقافّية�املتنّوعة��من�أشاد�ال�اتب�بدور�وزارة��عالم����تقديم�ا��دمات�الّثقافّية�املتنّوعة��من�

بّ�ن�ال�اتب�الّتأث���الكب���لوسائل��عالم�املسموعة�واملرئّية

شرح��ف�ار�ال���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثا�ي•

بّ�ن�ال�اتب�الّتأث���الكب���لوسائل��عالم�املسموعة�واملرئّية

أبرز�ال�اتب�دور�ال��امج�اّل���تقّدم�ا��ذاعة�والّتلفاز�����ف�م�الّناس�ما�يدور�

حول�م،�ومسا�م��ا����بناء�اّتجا�ا��م�ومواقف�م

أشاد�ال�اتب�بدور�وزارة��عالم����تقديم�ا��دمات�الّثقافّية�املتنّوعة��من�أشاد�ال�اتب�بدور�وزارة��عالم����تقديم�ا��دمات�الّثقافّية�املتنّوعة��من�

.خالل�برامج��ذاعة�والّتلفاز�



.دور�الكتاب�����رتقاء�بثقافة���سان

.  )اا�عظيًم شعبً (إ���) قافةومن�خصائص�الثّ  .  )اا�عظيًم شعبً (إ���) قافةومن�خصائص�الثّ 

دور�الكتاب�����رتقاء�بثقافة���سان: الفكرة�الرئ�سة��و��

ومن�خصائص�الثّ (: قطع�الثا�يمن�امل�و���أقرأ�الفقرة� ومن�خصائص�الثّ (: قطع�الثا�يمن�امل�و���أقرأ�الفقرة�

:أتأّمل�معا�ي�ال�لمات��تية•

ي��ض�باألمر�و�قوم�بھ :يضطلع�بـ  :يضطلع�بـ

رتقاء�:

ي��ض�باألمر�و�قوم�بھ

تحس�ن،���ذيب��



:َوَرَد����الفقرة�قوالن�مأثوران�عند�العرب�و�ما

"  �يلو�عم�الوز�ر�وال�ّ ...الكتاب�ِ�ْعَم�الّذخر "  �يلو�عم�الوز�ر�وال�ّ ...الكتاب�ِ�ْعَم�الّذخر

"اا�عظيًم أعط���مكتبة�أعطك�شعبً 

أكيد�ع���أ�مّية�الكتاب����للتّ �ورةـــــــــــــومأث

.    عوبتثقيف���سان،�ودوره�����رتقاء�باملجتمعات�والّش  .    عوبتثقيف���سان،�ودوره�����رتقاء�باملجتمعات�والّش 

َوَرَد����الفقرة�قوالن�مأثوران�عند�العرب�و�ما•

الكتاب�ِ�ْعَم�الّذخر: "قديما�قال�ا��احظ الكتاب�ِ�ْعَم�الّذخر: "قديما�قال�ا��احظ

 أعط���مكتبة�أعطك�شعبً : "وعمال�بالقول�املأثور

ومأثوال�مش�ورة�ـــــــــ�س�ند�ال�اتب�إ���أق           

تثقيف���سان،�ودوره�����رتقاء�باملجتمعات�والّش تثقيف���سان،�ودوره�����رتقاء�باملجتمعات�والّش 



�العبارة�الّسابقة،،�أشــــــــــــــــــــــــــرح�الّصورة�ا��مالّية����

شّبھ�ال�اتب�الكتاب�بالي�بوع�و�و�مصدر�املاء����باطن��رض،�و���ذلك�تأكيد�

.ع���أ�مّية�الّثقافة�لإل�سان�مثل�أ�مّية�املاء؛�فكال�ما�وسيلة�حياة

،�أشــــــــــــــــــــــــــرح�الّصورة�ا��مالّية����"الكتاب�ي�بوع�الّتثقيف�ا��ّق "•

.وأبّ�ن�أثر�ا����املع��.وأبّ�ن�أثر�ا����املع��

شّبھ�ال�اتب�الكتاب�بالي�بوع�و�و�مصدر�املاء����باطن��رض،�و���ذلك�تأكيد�

ع���أ�مّية�الّثقافة�لإل�سان�مثل�أ�مّية�املاء؛�فكال�ما�وسيلة�حياة



.؟�وأوّ���أثره����املع��"الّذخر�والعّدةِ�ْعَم�

مدح،�ومن�خاللھ�ي��ز�ال�اتب�م�انة�الكتاب�ودوره�����شر�مدح،�ومن�خاللھ�ي��ز�ال�اتب�م�انة�الكتاب�ودوره�����شر�

أذكر�من�خــــــــــــــــالل�ما�ورد����الّنّص�ا��دمات�ال���قّدم��ا�مملكـــــــــــــــــــــــــة�البحر�ن�

من�تلك�ا��دمــــــــــــــــــات�إقامة�معارض�الكتاب،�إ�شاء�املكتبات�ومراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز�

ِ�ْعَم��الكتاب:" أحّدد�نوع��سلوب����قولھ•

مدح،�ومن�خاللھ�ي��ز�ال�اتب�م�انة�الكتاب�ودوره�����شر�: نوع��سلوب مدح،�ومن�خاللھ�ي��ز�ال�اتب�م�انة�الكتاب�ودوره�����شر�: نوع��سلوب

.  الّثقافة

أذكر�من�خــــــــــــــــالل�ما�ورد����الّنّص�ا��دمات�ال���قّدم��ا�مملكـــــــــــــــــــــــــة�البحر�ن�•

.لل���يع�ع���قراءة�الكتب.لل���يع�ع���قراءة�الكتب

من�تلك�ا��دمــــــــــــــــــات�إقامة�معارض�الكتاب،�إ�شاء�املكتبات�ومراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز�

...مصادر�التعّلم



. )و�فادة�م��ا(إ���) وإ���جانب�الكتب(

.أ�مّية�الّ��ف�و�املجّالت����بناء�ثقافة���سان

. )و�فادة�م��ا(إ���) وإ���جانب�الكتب(

.،�أوّ���ما�تو���بھ�العبارة�الّسابقة

.تو���العبارة�بك��ة�املعارف�اّل���أصبحت�ُمتاحة�لإل�سان�منذ�القرن�املا���
مّما�يأ�ي�" أملتھ"ما��ع���عبارة��ّدد مّما�يأ�ي�" أملتھ"ما��ع���عبارة��ّدد

كتبتھ                           اقتضتھ                           دعتھ

(،�من�ا�يقطع�الثّ من�املانية�الثّ أقرأ�الفقرة�

أ�مّية�الّ��ف�و�املجّالت����بناء�ثقافة���سان: الفكرة�الّرئ�سة�الّثانية

(،�من�ا�يقطع�الثّ من�املانية�الثّ أقرأ�الفقرة�

،�أوّ���ما�تو���بھ�العبارة�الّسابقة)عصر�الّتفّجر�املعر��ّ (•

تو���العبارة�بك��ة�املعارف�اّل���أصبحت�ُمتاحة�لإل�سان�منذ�القرن�املا���
ّددـــــــــــأح) ذا�التنّوع�أملتھ�طبيعة�العصرـــــــــــ�(• ّددـــــــــــأح) ذا�التنّوع�أملتھ�طبيعة�العصرـــــــــــ�(•

:ع�دائرة�حول��جابة�ال��يحةــــــــــبوض

كتبتھ                           اقتضتھ                           دعتھ      



ما�املقصود�) قراء��اال�غ���عن�أصبحت�الّ��ف�واملجالت�من�أ�م�وسائل�الّثقافة�ال���

.ل��ف�واملجّالت����بناء�ثقافة���سان؛�فال�يمكن��ستغناء�ع��ا

.أوّ���ذلك�بحسب�ما�جاء����الّنّص . تطّورت�رسالة�الّ��ف�واملجّالت�مع�طبيعة�العصر

اقتصرت�رسال��ا�سابقا�����شر��خبار،�ثّم�تطّورت�فصارت��ع���بالعلوم�و�داب�والفنون�اقتصرت�رسال��ا�سابقا�����شر��خبار،�ثّم�تطّورت�فصارت��ع���بالعلوم�و�داب�والفنون�

أصبحت�الّ��ف�واملجالت�من�أ�م�وسائل�الّثقافة�ال���(•

بالعبارة�ال���تح��ا�خّط؟بالعبارة�ال���تح��ا�خّط؟

ل��ف�واملجّالت����بناء�ثقافة���سان؛�فال�يمكن��ستغناء�ع��االعظيم�لدور�الاملقصود�

تطّورت�رسالة�الّ��ف�واملجّالت�مع�طبيعة�العصر•

اقتصرت�رسال��ا�سابقا�����شر��خبار،�ثّم�تطّورت�فصارت��ع���بالعلوم�و�داب�والفنون�اقتصرت�رسال��ا�سابقا�����شر��خبار،�ثّم�تطّورت�فصارت��ع���بالعلوم�و�داب�والفنون�

.وجميع�املجاالت�الفكرّ�ة�والّثقافّية



.  )ل�الوطن�وخارجھخــدا(إ��) ..غ���أّن�وسائل

.تأث���وسائل��عالم�املسموعة�واملرئّية����تثقيف���سان

.بذلت وزارة اإلعالم كل جھدھا

.  لم تّدخر جھدا، وال تأّخرت في القیام بما ھو علیھا.  لم تّدخر جھدا، وال تأّخرت في القیام بما ھو علیھا

غ���أّن�وسائل(من�: ع�الثا�يــقطمن�املالثالثة�أقـرأ�الفقرة�

تأث���وسائل��عالم�املسموعة�واملرئّية����تثقيف���سان: الفكرة�الرئ�سة�الّثالثة

:�تية�للعبارات ةياقيّ الّس �عا�ياملأتأّمل�•

 لم تّدخر وزارة اإلعالم ُوسعا في...:

  لم تّدخر جھدا، وال تأّخرت في القیام بما ھو علیھا:جھداالوزارة لم تأُل   لم تّدخر جھدا، وال تأّخرت في القیام بما ھو علیھا:جھداالوزارة لم تأُل



.  أستخرج�من�الفقرة�عبارت�ن�داّلت�ن�ع���قّوة�تأث���وسائل��عالم�املسموعة�واملرئّية

).  �ذه�الوسائل�ل�ا�تأث���قوّي 

 لفاز�و�ذاعة�ضرورّ�ة����مجتمعنا؟

اعت���ا�كذلك؛�ألّن��ف�م���سان�َمْن�حولھ�وما�حولھ�يفرض�عليھ�أن�يلّم�بخ��ات�اعت���ا�كذلك؛�ألّن��ف�م���سان�َمْن�حولھ�وما�حولھ�يفرض�عليھ�أن�يلّم�بخ��ات�

. لفاز�خر�ن�ومعارف�م�و�ل�ذلك�يجده�متوّفرا�ع���برامج��ذاعة�والتّ 

أستخرج�من�الفقرة�عبارت�ن�داّلت�ن�ع���قّوة�تأث���وسائل��عالم�املسموعة�واملرئّية•

غزت��ّل�ب�ت: (العبارة��و��( غزت��ّل�ب�ت: (العبارة��و��(

ذه�الوسائل�ل�ا�تأث���قوّي : (العبارة�الثانية��

لفاز�و�ذاعة�ضرورّ�ة����مجتمعنا؟ملاذا�اعت���ال�اتب�برامج�التّ •

اعت���ا�كذلك؛�ألّن��ف�م���سان�َمْن�حولھ�وما�حولھ�يفرض�عليھ�أن�يلّم�بخ��ات�اعت���ا�كذلك؛�ألّن��ف�م���سان�َمْن�حولھ�وما�حولھ�يفرض�عليھ�أن�يلّم�بخ��ات�

�خر�ن�ومعارف�م�و�ل�ذلك�يجده�متوّفرا�ع���برامج��ذاعة�والتّ 



غ���والكب��لوسائل��عـــــــــــــــــــــــــــــالم�املسموعة�واملرئية�تأث���قوّي���� )  املتعّلم�وا��ا�ل،�و���الصَّ

.أحّدد�العالقة�ب�ن��ل�زوج�من�ال�لمات�ال���تح��ا�خّط،�وأبّ�ن�أثر�ا����املع��.أحّدد�العالقة�ب�ن��ل�زوج�من�ال�لمات�ال���تح��ا�خّط،�وأبّ�ن�أثر�ا����املع��

.  ب�ن�ال�لمت�ن�عـــالقة�تضاّد،�تؤّكد�التأث���الثقا�ّ��القوّي�والّشامل�لوسائل��عـــــالم����املتلّقي

.أوّ���دور�وزارة��عالم����خدمة�املواطن�ن�ثقافّيا�بمملكة�البحر�ن.أوّ���دور�وزارة��عالم����خدمة�املواطن�ن�ثقافّيا�بمملكة�البحر�ن

.ُتقّدم�الوزارة�من�خــــــــالل��ذاعة�والّتلفاز�برامج�دي�ّية�وعروض�مسرحية�وأفالم�وندوات

لوسائل��عـــــــــــــــــــــــــــــالم�املسموعة�واملرئية�تأث���قوّي����(•

أحّدد�العالقة�ب�ن��ل�زوج�من�ال�لمات�ال���تح��ا�خّط،�وأبّ�ن�أثر�ا����املع��أحّدد�العالقة�ب�ن��ل�زوج�من�ال�لمات�ال���تح��ا�خّط،�وأبّ�ن�أثر�ا����املع��

ب�ن�ال�لمت�ن�عـــالقة�تضاّد،�تؤّكد�التأث���الثقا�ّ��القوّي�والّشامل�لوسائل��عـــــالم����املتلّقي

أوّ���دور�وزارة��عالم����خدمة�املواطن�ن�ثقافّيا�بمملكة�البحر�نأوّ���دور�وزارة��عالم����خدمة�املواطن�ن�ثقافّيا�بمملكة�البحر�ن•

ُتقّدم�الوزارة�من�خــــــــالل��ذاعة�والّتلفاز�برامج�دي�ّية�وعروض�مسرحية�وأفالم�وندوات



���تقّدم�ا�املؤّسسات�الّثقافّية

.إس�ام�املسرح�البحر��ّ�����ت�شيط�ا��ياة�الّثقافّية

.دور�ب�ت�القرآن����ت�شئة�أبناء�البحر�ن�ع���قيم��سالم�ومبادئھ.دور�ب�ت�القرآن����ت�شئة�أبناء�البحر�ن�ع���قيم��سالم�ومبادئھ

���تقّدم�ا�املؤّسسات�الّثقافّيةتنّوع�ا��دمات�الّ : الـــمقطع�الّثالث

:���الــمقطع�الّثالث�أر�ع�أف�ار�رئ�سة:���الــمقطع�الّثالث�أر�ع�أف�ار�رئ�سة•

إس�ام�املسرح�البحر��ّ�����ت�شيط�ا��ياة�الّثقافّية

دور�الّنوادي�الّثقافّية����البحر�ن.

دور�ب�ت�القرآن����ت�شئة�أبناء�البحر�ن�ع���قيم��سالم�ومبادئھدور�ب�ت�القرآن����ت�شئة�أبناء�البحر�ن�ع���قيم��سالم�ومبادئھ

متحف�البحر�ن�الوط�ّ��منبع�الّتثقيف.



.بّ�ن�ال�اتب�دور�املسرح�البحر��ّ��منذ�بداياتھ����ت�شيط�ا��ياة�الّثقافية

:شرح��ف�ار�ال���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثالث

.بّ�ن�ال�اتب�دور�املسرح�البحر��ّ��منذ�بداياتھ����ت�شيط�ا��ياة�الّثقافية

أبرزال�اتب�دور�العروض�املسرحّية����معا��ة�مشكالت�املجتمع�

أّكد�ال�اتب�ع���مسا�مة�الّنوادي�الّثقافّية�منذ�تأس�س�ا����رفد�ا��ركة�أّكد�ال�اتب�ع���مسا�مة�الّنوادي�الّثقافّية�منذ�تأس�س�ا����رفد�ا��ركة�

.الّثقافّية����البحر�ن،�م��زا�الّ���يع�الكب���اّلذي�لقيتھ�من�ا���ومة

بّ�ن�ال�اتب�دور�املسرح�البحر��ّ��منذ�بداياتھ����ت�شيط�ا��ياة�الّثقافية

شرح��ف�ار�ال���أورد�ا�ال�اتب����املقطع�الّثالث•

بّ�ن�ال�اتب�دور�املسرح�البحر��ّ��منذ�بداياتھ����ت�شيط�ا��ياة�الّثقافية

أبرزال�اتب�دور�العروض�املسرحّية����معا��ة�مشكالت�املجتمع�

.البحر��ّ�،�ورفع�مستوى�الو�����ا

أّكد�ال�اتب�ع���مسا�مة�الّنوادي�الّثقافّية�منذ�تأس�س�ا����رفد�ا��ركة�أّكد�ال�اتب�ع���مسا�مة�الّنوادي�الّثقافّية�منذ�تأس�س�ا����رفد�ا��ركة�

الّثقافّية����البحر�ن،�م��زا�الّ���يع�الكب���اّلذي�لقيتھ�من�ا���ومة



بّ�ن�ال�اتب�دور�نخبة�من��دباء�����شراف�ع���الّنوادي�الثقافّية�ال���بّ�ن�ال�اتب�دور�نخبة�من��دباء�����شراف�ع���الّنوادي�الثقافّية�ال���

أبرز�ال�اتب�دور�ب�ِت�القرآن�امل�ّم����تر�ية��بناء�ع����عاليم��سالم�أبرز�ال�اتب�دور�ب�ِت�القرآن�امل�ّم����تر�ية��بناء�ع����عاليم��سالم�

بّ�ن�ال�اتب�دور�نخبة�من��دباء�����شراف�ع���الّنوادي�الثقافّية�ال���بّ�ن�ال�اتب�دور�نخبة�من��دباء�����شراف�ع���الّنوادي�الثقافّية�ال���

.�ّ�عت�الّشباب�ع����بت�ار

أبرز�ال�اتب�دور�ب�ِت�القرآن�امل�ّم����تر�ية��بناء�ع����عاليم��سالم�أبرز�ال�اتب�دور�ب�ِت�القرآن�امل�ّم����تر�ية��بناء�ع����عاليم��سالم�

.وقيمھ



وّ���ال�اتب�الّدور�الّثقا�ّ��ملتحف�البحر�ن�الوط�ّ�،�ومسا�متھ�الفّعالة����وّ���ال�اتب�الّدور�الّثقا�ّ��ملتحف�البحر�ن�الوط�ّ�،�ومسا�متھ�الفّعالة����

.حفظ�تراث�البالد�و�عز�ز��الوالء�للوطن�و�فتخار�بماضيھ�املجيد

أن���ال�اتب�نّصھ�بالفكرة�ال���بدأ���ا؛�حيث�أّكد�ع���أّن�الّثقافة�وسيلة�

.حياة���ا�تتقّدم�املجتمعات�و�رتفع�شأ��ا.حياة���ا�تتقّدم�املجتمعات�و�رتفع�شأ��ا

وّ���ال�اتب�الّدور�الّثقا�ّ��ملتحف�البحر�ن�الوط�ّ�،�ومسا�متھ�الفّعالة����وّ���ال�اتب�الّدور�الّثقا�ّ��ملتحف�البحر�ن�الوط�ّ�،�ومسا�متھ�الفّعالة����

حفظ�تراث�البالد�و�عز�ز��الوالء�للوطن�و�فتخار�بماضيھ�املجيد

أن���ال�اتب�نّصھ�بالفكرة�ال���بدأ���ا؛�حيث�أّكد�ع���أّن�الّثقافة�وسيلة�

حياة���ا�تتقّدم�املجتمعات�و�رتفع�شأ��احياة���ا�تتقّدم�املجتمعات�و�رتفع�شأ��ا



إس�ام�املسرح�البحر��ّ�����ت�شيط�ا��ياة�الّثقافّية

. )املسرح����وطننا(إ���..) وال�ن�����فّن�املسرح

.جمع�رائد،�و�و�من�يتقّدم�القوم�و�ن���ل�م�الطر�ق

):أخذت�ع���عاتق�ا: (

أخذت األمر بجدّیة          -      تكّفلت بــ   

إس�ام�املسرح�البحر��ّ�����ت�شيط�ا��ياة�الّثقافّية: الفكرة�الرئ�سة��و��

وال�ن�����فّن�املسرح(من�،�قطع�الثالثمن�امل�و���أقرأ�الفقرة�

أتأّمل�معا�ي�ال�لمات��تية :أتأّمل�معا�ي�ال�لمات��تية•

س�ام�:

جمع�رائد،�و�و�من�يتقّدم�القوم�و�ن���ل�م�الطر�ق:رّواد

املشاركة�واملساعدة س�ام�:

: (املناسب�لقول�ال�اتب�الّسيا��ّ أختار�املع���•

تكّفلت بــ            -         وضعت على كتفھا 

املشاركة�واملساعدة



م���عرضت�أّول�مسرحّية����البحر�ن؟�وأين��ان�ذلك؟

م،�وكــــــان�ذلك�ع���خـــــــــــــــــــــــــــــشبة�مســـــــــــــــــــــرح�

مــــــن�أ�ــــــداف�ا�ت�شــــــيط�ا��يــــــاة�الّثقافّيــــــة،��شــــــر�الــــــو���،��شــــــر��صــــــالح�الــــــدي���مــــــن�أ�ــــــداف�ا�ت�شــــــيط�ا��يــــــاة�الّثقافّيــــــة،��شــــــر�الــــــو���،��شــــــر��صــــــالح�الــــــدي���

...والثقا���و�جتما�ّ�،�طرح�مشكالت�املجتمع�البحر���ّ 

م���عرضت�أّول�مسرحّية����البحر�ن؟�وأين��ان�ذلك؟•

م،�وكــــــان�ذلك�ع���خـــــــــــــــــــــــــــــشبة�مســـــــــــــــــــــرح�1925عرضت�أّول�مسرحّية�سنة�

.ا��ليفّيةال�داية�ا��ليفّية

ما�أ�داف��ذه�العروض�املسرحّية؟�•

مــــــن�أ�ــــــداف�ا�ت�شــــــيط�ا��يــــــاة�الّثقافّيــــــة،��شــــــر�الــــــو���،��شــــــر��صــــــالح�الــــــدي���مــــــن�أ�ــــــداف�ا�ت�شــــــيط�ا��يــــــاة�الّثقافّيــــــة،��شــــــر�الــــــو���،��شــــــر��صــــــالح�الــــــدي���

والثقا���و�جتما�ّ�،�طرح�مشكالت�املجتمع�البحر���ّ 



.  )الفّن�و�دب(إ���..) ومّما�عّزز (من�

وادي�الّثقافّية����البحر�ن .دور�النَّ

.  )الفّن�و�دب(إ���..) ومّما�عّزز (من�

.

.املجموعة�الُفض������مجال�معّ�ن،�املُختاروناملجموعة�الُفض������مجال�معّ�ن،�املُختارون

من�،�الثقطع�الثّ من�املانية�الثّ أقرأ�الفقرة�

وادي�الّثقافّية����البحر�ن: الفكرة�الّرئ�سة�الّثانية دور�النَّ

من�،�الثقطع�الثّ من�املانية�الثّ أقرأ�الفقرة�

:أتأّمل�معا�ي�ال�لمات��تية•

 ّشاطاتألوان�ال�:  

ُنْخبة

.أنواع�ال�شاطات

املجموعة�الُفض������مجال�معّ�ن،�املُختارون املجموعة�الُفض������مجال�معّ�ن،�املُختارون:ُنْخبة



�املحاضــــــــــــرات�والّندوات�: الّ�شاطات�الّثقافّية

:أحّدد�عالقة�ما�تحتھ�خط�بما��عده�مّما�يأ�ي:أحّدد�عالقة�ما�تحتھ�خط�بما��عده�مّما�يأ�ي

�عليل     - تفصيل��عده�إجمال�����

ما�اسم�أّول�ناد�ثقا�ّ�����البحر�ن؟�وم���تأّسس؟

.م�1912و�أّول�ناد�ثقا�ّ�����البحر�ن،�وقد�تأّسس�سنة��و�أّول�ناد�ثقا�ّ�����البحر�ن،�وقد�تأّسس�سنة�

الّ�شاطات�الّثقافّيةوتقّدم��ذه�الّنوادي�ألوان�(•

أحّدد�عالقة�ما�تحتھ�خط�بما��عده�مّما�يأ�ي) والعروض�املسرحية أحّدد�عالقة�ما�تحتھ�خط�بما��عده�مّما�يأ�ي) والعروض�املسرحية

تفصيل��عده�إجمال�����     - إجمال��عده�تفصيل�����

ما�اسم�أّول�ناد�ثقا�ّ�����البحر�ن؟�وم���تأّسس؟•

�و�أّول�ناد�ثقا�ّ�����البحر�ن،�وقد�تأّسس�سنة� و�أّول�ناد�ثقا�ّ�����البحر�ن،�وقد�تأّسس�سنة�) إقبال�أوال(نادي��



ة؟قافيّ 

.�شرف�عل��ا�نخبة�من��دباء�واملثّقف�ن�الوطنّي�ن

أس�مت�النوادي�الثقافّية��عطاء�وافر����ميدان�الفكر�والّثقافة،�أوّ���أس�مت�النوادي�الثقافّية��عطاء�وافر����ميدان�الفكر�والّثقافة،�أوّ���

تقـــــّدم��ـــــذه�الّنـــــوادي�املحاضـــــرات�والنـــــدوات�والعـــــروض�املســـــرحّية�كمـــــا�تقـــــّدم��ـــــذه�الّنـــــوادي�املحاضـــــرات�والنـــــدوات�والعـــــروض�املســـــرحّية�كمـــــا�

.��ّ�ع�الّشباب�البحر��ّ��ع����بداع�و�بت�ار����مجاالت�الفّن�و�دب

قافيّ وادي�الثّ من��شرف�ع���ت�شيط�النّ •

شرف�عل��ا�نخبة�من��دباء�واملثّقف�ن�الوطنّي�ن�

أس�مت�النوادي�الثقافّية��عطاء�وافر����ميدان�الفكر�والّثقافة،�أوّ��� أس�مت�النوادي�الثقافّية��عطاء�وافر����ميدان�الفكر�والّثقافة،�أوّ���•

.   ذلك

تقـــــّدم��ـــــذه�الّنـــــوادي�املحاضـــــرات�والنـــــدوات�والعـــــروض�املســـــرحّية�كمـــــا�تقـــــّدم��ـــــذه�الّنـــــوادي�املحاضـــــرات�والنـــــدوات�والعـــــروض�املســـــرحّية�كمـــــا�

��ّ�ع�الّشباب�البحر��ّ��ع����بداع�و�بت�ار����مجاالت�الفّن�و�دب



سمعّية�(إ���) قافيةسات�الثّ املؤّس 

دور�ب�ت�القرآن����ت�شئة�أبناء�البحر�ن�ع���قيم��سالم�

):تحفیظ(أحّدد مّما یأتي الجذر اللّغوّي الذي أبحث فیھ عن معنى كلمة 

)ظ -ف –ح (     -)     ح

:لــ الّسیاقيّ ما المعنى ) خرج إلى حّیز الوجود

)تأّسس(       -)       بدأ(       

املؤّس (من�،�الثقطع�الثّ من�امل الثةالثّ أقرأ�الفقرة�
. )و�صرّ�ة

دور�ب�ت�القرآن����ت�شئة�أبناء�البحر�ن�ع���قيم��سالم�: الفكرة�الّرئ�سة�الّثالثة
.ومبادئھ

. )و�صرّ�ة
أحّدد مّما یأتي الجذر اللّغوّي الذي أبحث فیھ عن معنى كلمة •

ح -ف – ظ (     -)    ف -ظ  -ح(

خرج إلى حّیز الوجودبیت القرآن صرح علمّي ثقافّي (•

       -)       ظھر:        (خرج إلى حّیز الوجود



أذكُر�ثالثا�من�امل�ّمات�ال���يضطلــــــــــع���ا�ب�ت�القرآن�من�أجـــــــــل�تثقيف�الّناشئة�

.تحفيظ�القرآن�و�عليم�أصول�قراءتھ�وتجو�ده

أذكُر�ثالثا�من�امل�ّمات�ال���يضطلــــــــــع���ا�ب�ت�القرآن�من�أجـــــــــل�تثقيف�الّناشئة�•

.   ثقافة�دي�ّية

ر�ط�الناشئة�بكتاب�هللا��عا�� .

تحفيظ�القرآن�و�عليم�أصول�قراءتھ�وتجو�ده

عليم�القرآن�للناس�بو���وإدراك��. .�عليم�القرآن�للناس�بو���وإدراك�



. إ���آخر�النّص ..) أّما�متحف�البحر�ن

.متحف�البحر�ن�الوط�ّ��منبع�الّتثقيف

ما�الذي�تو���بھ��ّل�من�) للّتثقيف�والّتوعية

.  بأّن�متحف�البحر�ن�الوط�ّ��مصدر�أصيل�للّثقافة.  بأّن�متحف�البحر�ن�الوط�ّ��مصدر�أصيل�للّثقافة

أّما�متحف�البحر�ن(من�،�الثقطع�الثّ من�امل ا�عةالرّ أقرأ�الفقرة�

متحف�البحر�ن�الوط�ّ��منبع�الّتثقيف: الفكرة�الّرئ�سة�الّرا�عة

للّتثقيف�والّتوعية�منبعللعلم�واملعرفة،�و �م��لو�ذا�املتحف�( •

���العبارة�الّسابقة؟" منبع"و" م��ل"�لم�ْ��

بأّن�متحف�البحر�ن�الوط�ّ��مصدر�أصيل�للّثقافة) منبع�وم��ل(تو���ال�لمتان� بأّن�متحف�البحر�ن�الوط�ّ��مصدر�أصيل�للّثقافة) منبع�وم��ل(تو���ال�لمتان�



:لــما�تحتھ�خطّ �الّسيا��ّ ما�املع���) البالد�ومدارس�ا

�عرض�املتحف�الوط�ّ��الّ�سلسل�الّتار������ضارة�البحر�ن،�فما�القيم�ال����غرس�ا����

. تنمية�روح��ع��از�بالوطن�والفخر�بماضيھ. تنمية�روح��ع��از�بالوطن�والفخر�بماضيھ

. تقو�ة�والء�أبناء�الوطن�واع��از�م�ب��اث�آبا��م�وأجداد�م

البالد�ومدارس�ايجوب�أرجاء�أخذ�املتحف�املتنّقل�(•

)  ي�نّقل����أنحاء(   -) يرجو�ا��واب(          )  ي�نّقل����أنحاء(   -) يرجو�ا��واب(         

�عرض�املتحف�الوط�ّ��الّ�سلسل�الّتار������ضارة�البحر�ن،�فما�القيم�ال����غرس�ا����•

املواطن؟�

تنمية�روح��ع��از�بالوطن�والفخر�بماضيھ� تنمية�روح��ع��از�بالوطن�والفخر�بماضيھ�

تقو�ة�والء�أبناء�الوطن�واع��از�م�ب��اث�آبا��م�وأجداد�م



.أمام��ف�ار�غ���الواردة�فيھ) 

.أ�مّية�الّنوادي�الّثقافّية�����شر�الّثقافة،�وت�و�ن�الّشباب�و�عز�ز�إبداع�م�وابت�ار�م.أ�مّية�الّنوادي�الّثقافّية�����شر�الّثقافة،�وت�و�ن�الّشباب�و�عز�ز�إبداع�م�وابت�ار�م

.�ان�للّنوادي�الّر�اضّية����البحر�ن�دور�كب�������شر�الّثقافة�الّر�اضّية

.للبحر�ن�تار�خ�عر�ق����املسرح��عود�إ���بداية�القرن�العشر�ن

.للس�نما�ووسائل��عالم�الّرقمّية�دور�����شر�ثقافة�العنف

.متحف�البحر�ن�الوط���و��ت�القرآن�من�املؤّسسات�الّرائدة����خدمة�الّثقافة�البحر��ّية

) X(أمام��ف�ار�الواردة����الّنص�وعالمة�) √(أضع�عالمة�   

      ( )أ�مّية�الّنوادي�الّثقافّية�����شر�الّثقافة،�وت�و�ن�الّشباب�و�عز�ز�إبداع�م�وابت�ار�م

الّ�شاط�ا��تامي

      ( )أ�مّية�الّنوادي�الّثقافّية�����شر�الّثقافة،�وت�و�ن�الّشباب�و�عز�ز�إبداع�م�وابت�ار�م

      ( )ان�للّنوادي�الّر�اضّية����البحر�ن�دور�كب�������شر�الّثقافة�الّر�اضّية�

      ( )للبحر�ن�تار�خ�عر�ق����املسرح��عود�إ���بداية�القرن�العشر�ن

      ( )الّثقافة����نظر�ال�اتب�وسيلة�حياة.       ( )الّثقافة����نظر�ال�اتب�وسيلة�حياة.

      ( )للس�نما�ووسائل��عالم�الّرقمّية�دور�����شر�ثقافة�العنف

     ( )متحف�البحر�ن�الوط���و��ت�القرآن�من�املؤّسسات�الّرائدة����خدمة�الّثقافة�البحر��ّية



X (أمام��ف�ار�غ���الواردة�فيھ.

.أ�مّية�الّنوادي�الّثقافّية�����شر�الّثقافة�وت�و�ن�الّشباب�و�عز�ز�إبداع�م�وابت�ار�م.أ�مّية�الّنوادي�الّثقافّية�����شر�الّثقافة�وت�و�ن�الّشباب�و�عز�ز�إبداع�م�وابت�ار�م

.�ان�للنوادي�الّر�اضّية�دور�كب�������شر�الّثقافة�الّر�اضّية

.للبحر�ن�تار�خ�عر�ق����املسرح��عود�إ���بداية�القرن�العشر�ن

.لوسائل��عالم�الّرقمّية�دور�����شر�ثقافة�العنف

.متحف�البحر�ن�الوط�ّ��و��ت�القرآن�من�املؤّسسات�الّرائدة����خدمة�الّثقافة�البحر��ّية

X(أمام��ف�ار�الواردة����الّنص�وعالمة�) √(أضع�عالمة�

  ) √    (أ�مّية�الّنوادي�الّثقافّية�����شر�الّثقافة�وت�و�ن�الّشباب�و�عز�ز�إبداع�م�وابت�ار�م

حّل�الّ�شاط�ا��تامي

  ) √    (أ�مّية�الّنوادي�الّثقافّية�����شر�الّثقافة�وت�و�ن�الّشباب�و�عز�ز�إبداع�م�وابت�ار�م

  )X(ان�للنوادي�الّر�اضّية�دور�كب�������شر�الّثقافة�الّر�اضّية�����

  ) √(للبحر�ن�تار�خ�عر�ق����املسرح��عود�إ���بداية�القرن�العشر�ن����

  ) √(الثقافة����نظر�ال�اتب�وسيلة�حياة����.   ) √(الثقافة����نظر�ال�اتب�وسيلة�حياة����.

 )X(لوسائل��عالم�الّرقمّية�دور�����شر�ثقافة�العنف�����

 )√(متحف�البحر�ن�الوط�ّ��و��ت�القرآن�من�املؤّسسات�الّرائدة����خدمة�الّثقافة�البحر��ّية����



انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس 


