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 التّحّدث والقراءة: 

 أهداف الّدرس

 :التّحّدث 

 .أن يتحّدث بأدٍب مستعمال عبارات اللّياقة االجتماعيّة واالستئذان والّشكر 

  نطقًا سليًما.أن ينطَق الكلماِت والعباراِت 

 ."أن يكّون جمال يجيب بها عن االستفهام بــــــــ"ما 

 .أن يتوقّع الحدث اعتماًدا على الّصورة 

 .أن يعي أهميّة المناسبات الدينيّة في توطيد العالقات االجتماعيّة بين الجيران 

 .أن تتعّزز لديه قيمة التّواصل مع اآلخرين 
 

 

 

 

 

 إجراءات تنفيذ الّدرس

 اإلرشادات والتّوجيهات الّشريحة رقمال
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1 

 

 علُّم بيانات الّدرس مرتّبة:يقرأ الم

راسيُّ  ُل االْبتِدائِيُّ / الفَْصُل الدِّ الـَحْلقَةُ األُولى/ اللُّغَةُ العََربيّةُ / الصَّفُّ األَوَّ

 .األَّولُ 

: َحْرُف َعَشرَ الثّاني (                                الدَّْرُس ناحيُّ َوْحدَةُ: )

 ( العين)

 التََّحدُُّث َوالِقراَءةُ  ثانِيًا:

 

2 

 

  التَّحّدث:

 التّحدّث على الّشاشة. يعرض المعلّم صورة " -

ِل الصُّوَرةَ بِاْنتِْباه  ثّم يدعو الّطلبة إلى تأّملها بانتباه، )  - ، (ِلنَتَأَمَّ

م يي يتدّرج المعلّ ثّم  .)يقدّره المعلّم(للتّأّمل وقتا مناسباويترك لهم 

ماذا نُشاِهدُ  -  : طرح أسئلة التحدّث وتوجيه الطلبة إلى اإلجابة"

 يي الّصوَرةِ؟

 از.... ممترجاال يتصايحون، وأطفاال يتحدّثونالصُّوَرةِ  نشاِهدُ يي -

  مسجدًاأرى يي الصورةِ   ما الـَمكاُن الَّذي أَراهُ يي الّصورةِ؟ -

 الَّتي َجَمعَْت أَْبناَء اْلَحّي يي َهذا الـَمكاِن؟ أَتََوقَُّع الـُمناَسبَةَ  -

ي هالَّتي َجَمعَْت أَْبناَء اْلَحّي يي َهذا الـَمكاِن المناسبةُ  ...  أَْحَسْنتُْم. -      

 . العيدِ  صالةُ 

؟ هيّا يّكروا يا طالّب! ما عباراُت التهنئِة التي أقولُها يي العيدِ  -

  

أَّما اآلَن يََسنَْقَرأُ  ثّم يقول: السُّؤال .... اَهذَ اْحتَِفظوا باإِلجابَِة َعْن  -

ا َجمياًل   .نَصًّ
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 :القراءة 

 .أن يقرأَ الكلماِت والجمَل بمرافقِة المعلِّم 

  . ةَ للنّصِ  أن يفهَم الفكرةَ العامَّ

 .أن تنمَو لديه قيم التّواصل والمشاركة 

  االجتماعيّة .أن يعي أهميّة المناسبات الدينيّة في توطيد العالقات 

  أن يتعّرف بعض عبارات اللّياقة االجتماعيّة 

 .أن يثّمن العادات االجتماعيّة اإليجابيّة 

 .أن تتعّزز لديه قيمة االعتزاز باالنتماء للمجتمع البحرينّي 

 .أن تتعّزز لديه قيمة التّواصل مع اآلخرين 

 .أن يحّدد طرفي الحوار في النّّص 

 حداثه.أن يعيد بناء النّص بترتيب أ 

 .أن يحّدد مرادف كلمٍة باعتماد الّسياق 

 .أن يتمثَّل حدوَد الجمِل في النّصِ مستعينًا بالّصوِر 

 .أن يحلّل جملة إلى كلماتها 

 .أن يحلّل كلمات تتضّمن حرف العين إلى مقاطعها 

 .أن يتعّرف حرف العين بأشكاله المختلفة 

  .أن يحّدد سمعيّا كلماٍت تتضّمن حرف العين 
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  يحّدد بصريّا أشكال حرف العين في الكلماِت.أن 

 .أن يجّرد حرف العين بأشكاله المختلفة من الكلماِت  

 أن يرّكب كلمات تتضّمن حرف العين. 

 .أن يكمل تركيب جملة بكلمات تتضّمن حرف العين 
 

 

 

 

 
 
3 

 
 
 

 

 ،(يحجب النّصّ ) يعرض المعلّم الّشريحة الثّالثة

 

ا َجمياًل، اآلَن يا أَْبنائي ثّم يقول:  َسنَْقَرأُ َمعًا نَصَّ

ِل  ، َونَتَأَمَّ َولَِكْن قَْبَل ذَِلَك ِلنَْقَرأْ ُعْنواَن النَّّصِ

دُوا َمعي. الّصوَرةَ.  َهيَّا نَْقَرأِ العُْنواَن َمعًا، َردِّ

 مّرتينيقرأ المعلّم العنوان 

ِل   ماذا يَِهْمنا ِمَن العُْنواِن؟ثّم يقول:  ِلنَتَأمَّ

 الّصوَرةَ. 

؟   ما األَْحداُث الَّتي َستَقَُع يي النَّّصِ

يتدّرج يي طرح مجموعة من األسئلة 

بناء الفرعيّة توّجه الّطلبة يي 

يترك المعلّم بعض الوقت )من .)..توقّعاتهم

تقدير المعلّم( حتّى يبني الّطلبة توقّعاتهم( 

أَْحَسْنتُْم يا أَْبنائي، اْحتَِفظوا بِاألَْحداِث الَّتي 



حرف  عشر الثالثالّدرس                                                     ناحيّ وحدة                                  الجزء األّول                                    براعم العربيّة

 التحّدث والقراءة -2 (       ع)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 
 

تُُموها....  واآلَن َسنَقَرأُ النَّصَّ َمعًا، تََخيَّلْ 

 يَْلنَْستَِعدَّ ِلذَِلَك.

 ثّم يقول:

ْد َمعًا َكِلمات النّصّ  .َهيّا يا أَْبنائي، نَْقَرأْ َمعًا  .لنَُردِّ

 .مّرتين يقرأ المعلّّم النّّص 

4 

 

ِلنَْقَرأْ َمعًا، ، ثّم يقول: 4ينتقل المعلّم إلى الّشريحة 

 مّرةً أُخرى.

قراءة مسترسلة ثم يقرأ  يقرأ المعلّّم النّصّ  

ة المظلل). العينالكلمات التي تحتوي على حرف 

 .باألصفر(

الِحُظوا َمِعي الَكِلماِت الَّتي ييها ُحروٌف ثّم يقول:  

 .بِاللَّْوِن األْحِمِر. َهيّا نَْقَرأْها َمعًا

 

يقرأ المعلّم الكلمات، ويشير إلى الحرف الملّون 

م وّجه المعلّ ي ما الحرف الملّون يي الكلمة؟ييقول: 

  (العين)حرف  هذا الحرف جديد الّطلبة إلى أنّ 

يكّرر المعلّم قراءة الكلمات الّتي تتضّمن حرف 

  .العين

 لبَاِء،ا حروف الدّروس الّسابقةتعلّمنا يي ثّم يقول: 

والالم،  والّسين، والّراء، ،والدّال، والحاء والميم،

 حرفَسنَتَعَلَُّم واليوم  يا أَْبنائي  النّون والجيم، 

، ِلنَْنتَبِْه إِلى الَكِلماِت الَّتي تَْحتَوي َعلى  العين
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ةً  العينَحْرِف  ، َسنَْقَرأُ النَّصَّ َمعًا َمرَّ يي النّّصِ

 .أُْخرى، َوبَْعدَ ذَِلَك نُجيب َعِن األَْسئِلَةِ 

 .النّّص قراءة مستْرِسلَةالمعلّم  يقرأ 

 
 
5 

 

يعرض المعلّم الشريحة الخامسة، ثّم يقول: 

أِ ِلنَْقرَ . أْسئِلَِة النّّصِ  نْ عَ  ةِ جابَ يي اإلِ  اآلنَ  عُ رَ شْ نَسَ 

َل َمعًا:  السُّؤاَل األَوَّ

 يَقرأ المعلّم الّسؤال مّرتين.

 . والمطلوب ثّم يشرح الّسؤال

يدعو المعلّم الطلبة إلى الّرجوع للنّّص للبحث عن 

 اإلجابة.

 .17أيقونة الشريحة يضغط المعلّم على 

 .17ينتقل إلى الّشريحة 

 ،باألصفر المظلّلة الجمليقرأ المعلّم مع الّطلبة 

لوصول إلى اإلجابة، لويتدّرج معهم عبر األسئلة 

 )يزاوج بين القراءة وتذكيرهم بالّسؤال(

. ثّم يضغط سهم الّرجوع. يرجع المعلّم إلى 

يعيد قراءة الّسؤال  (،5شريحة األسئلة )الشريحة

  ثّم يعرض اإلجابة. مع الّطلبة،

أحسْنتم يا أبنائي، ِلنَْنتَِقْل إِلى السُّؤاِل ثّم يقول: 

 .الثّاني
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ْقَرأِ ِلنَيعرض المعلّم الشريحة الّسادسة، ثّم يقول: 

 َمعًا: الثّانيالسُّؤاَل 

 يَقرأ المعلّم الّسؤال مّرتين.

 ثّم يشرح الّسؤال والمطلوب. 

يدعو المعلّم الطلبة إلى الّرجوع للنّّص للبحث عن 

 اإلجابة.

 11أيقونة الشريحة يضغط المعلّم على 

 .11ينتقل إلى الّشريحة 

ر، باألصفالكلمات المظلّلة يقرأ المعلّم مع الّطلبة 

لوصول إلى اإلجابة، لويتدّرج معهم عبر األسئلة 

 وتذكيرهم بالّسؤال( )يزاوج بين القراءة

. ثّم يضغط سهم الّرجوع. يرجع المعلّم إلى 

(، يعيد قراءة الّسؤال 6شريحة األسئلة )الشريحة

 مع الّطلبة، ثّم يعرض اإلجابة

أحسْنتم يا أبنائي، ِلنَْنتَِقْل إِلى السُّؤاِل ثّم يقول: 

 .الثّالث
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 يَقرأ الّسؤال ، ثمّ الّسابعةيعرض المعلّم الشريحة 

 مّرتين.

 المطلوب. يبيّن و هيشرحو

يدعو المعلّم الطلبة إلى الّرجوع للنّّص للبحث عن 

 اإلجابة.

 .11أيقونة الشريحة يضغط المعلّم على 

 .11ينتقل إلى الّشريحة 

المظلّلة باألصفر،  الفقرةيقرأ المعلّم مع الّطلبة 

لوصول إلى اإلجابة، لويتدّرج معهم عبر األسئلة 

 القراءة وتذكيرهم بالّسؤال()يزاوج بين 

. ثّم يضغط سهم الّرجوع. يرجع المعلّم إلى 

(، يعيد قراءة الّسؤال 7شريحة األسئلة )الشريحة

  مع الّطلبة، ثّم يعرض اإلجابة.

أحسْنتم يا أبنائي، ِلنَْنتَِقْل إِلى السُّؤاِل ثّم يقول: 

 الّرابع.
8 

 

نَْقَرأِ  هيّا( . ثّم يقول: 1يعرض المعلّم الشريحة )

 السُّؤاَل معًا.

 الَمْطلوُب يا أَْبنائييقرأ المعلّم الّسؤال، ثّم يقول: 

 ن نحدد كلمة بنفس معنى )يرددون( ُهَو أَ 

 يعرض اإلجابة على الطلبة 

أحسْنتم يا أبنائي، ِلنَْنتَِقْل إِلى السُّؤاِل ثّم يقول: 

 الخامس.
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9-11 

1 – 11 

 

هيّا نَْقَرأِ ( . ثّم يقول: 1يعرض المعلّم الشريحة )

 السُّؤاَل معًا.

ِل الصُّوَرةَ يقرأ المعلّم الّسؤال. ثّم يقول:  ِلنَتَأَمَّ

. ويطرح أسئلة حول الّصورة تتّصل َونَْقَرأِ الُجْملَةَ 

 بمعنى الجملة.

 .يقرأ المعلّّم الجملة مّرتين

ْد َمعًا َكِلمات يقول:   َهيّا يا أَْبنائي، نَْقَرأْ، لنَُردِّ

 الجملة. 

َواآلَن َسنَْقَرأُ ُجْملَةً  أحسْنتم يا أبنائي...ثّم يقول: 

 .أُْخرى

َويَتّبع ييها  (11ثّم ) (11ويعرض الّشريحة  )

الخطوات نفسها التي قام بها مع الجملة يي 

 (1الّشريحة )

أحسْنتم يا يقول: ( 11يي نهاية عرض الشريحة )

 .السادسأبنائي، ِلنَْنتَِقْل إِلى السُّؤاِل 
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هيّا نَْقَرأِ (. ثّم يقول: 12يعرض المعلّم الشريحة )

 السُّؤاَل معًا.

يقرأ المعلّم الّسؤال، ثّم يقول: الَمْطلوُب يا أَْبنائي 

َونَِصَل ُكلَّ ُجْملَة  ِمْنها  َل،مَ الجُ ُهَو أَْن نَْقَرأَ 

 أّوال.  بِالّصوَرةِ الُمنَاِسبَِة لَها. هيَّا نَْقَرأِ الُجملَ 

 مّرتين. الجملَ يقرأ المعلّم 

ثّم يتدّرج بالطلبة يي شرح كل جملة وتعّرف 

ويدعو الّطلبة إلى ربطها بالّصورة  .مضمونها

 المناسبة. يعرض المعلّم اإلجابة تِباًعا.

 .لسابعاأحسْنتم يا أبنائي، ِلنَْنتَِقْل إِلى السُّؤاِل يقول: 
13 

  

هيّا نَْقَرأِ ( . ثّم يقول: 13يعرض المعلّم الشريحة )

 السُّؤاَل معًا.

 الَمْطلوُب يا أَْبنائييقرأ المعلّم الّسؤال، ثّم يقول: 

ُهَو أَْن نََضَع دَائَِرةً َحْوَل الَكِلَمِة الَّتي تُماثُِل الَكِلَمةَ 

.. المظلّلة  يِي بِدايَِة ُكّلِ َسْطر 

ينّوع المعلّم طرائق البحث عن الكلمة المماثلة 

ثّم  )عدد الحروف، شكلها، ترتيبها( :بصريّا

 يعرض اإلجابة.

 .الثامن ؤالِ أحسْنتم يا أبنائي، ِلنَْنتَِقْل إِلى السُّ يقول: 
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14 

 

 

هيّا نَْقَرأِ ( . ثّم يقول: 14يعرض المعلّم الشريحة )

 السُّؤاَل معًا.

 الَمْطلوُب يا أَْبنائييقرأ المعلّم الّسؤال، ثّم يقول: 

 ُهَو أَنْ 

 نضع خّطا مائال بعد كل كلمة من كلمات الجملة.

 .لتاسعاأحسْنتم يا أبنائي، ِلنَْنتَِقْل إِلى السُّؤاِل يقول: 

15 

 

هيّا نَْقَرأِ ( . ثّم يقول: 15يعرض المعلّم الشريحة )

 السُّؤاَل معًا.

 الَمْطلوُب يا أَْبنائييقرأ المعلّم الّسؤال، ثّم يقول: 

َل الصُّوَرةَ   َونَْقَرأَ الَكِلَمةَ الَّتي تَْحتَها.  ،ُهَو أَْن نَتَأَمَّ

يبدأ بالّصور صورة بعد صورة: يوّضح المعلّم 

الّصور ويقرأ الكلمة مّرتين. يي أثناء القراءة يميّز 

الحركات ، ويشير إلى نعيالالمعلّم موضع حرف 

المدود يي الكلمات، ويطيل المدّ يي أثناء قراءة و

 المقاطع.

ينجز المعلّم الخطوات نفسها مع جميع الكلمات.  

ةً أُْخرى ِلنَْقَرأِ ثّم يقول:  . ثّم يعيد قراءة الَكِلماِت َمرَّ

 الكلمات كلمة بعد كلمة.
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أحسْنتم يا أبنائي انتَهى دَْرُسنا اليَْوَم... ثّم يقول: 

قَة  أُْخرى.  نَْلتَقي إِْن شاَء اللهُ يي دُروس  ُمَشّوِ

 َوالسَّالُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ اللِه َوبََركاتُهُ.


