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    : بناء الحوار وتمثيل األدوار
 

 األدوار.وتمثيل  وكتابياً،القدرة على إكمال الحوار ومحاورة اآلخرين شفهياً     
   

  المهارة:طريقة تناول هذه 
 

ثير وحيذ  الطالب حواراً دار بيين شصيييتين أو أك ةالمعلمعطي ت. إكمال أحداث حوار   ،  وطريقته أن  1 
 من الموضوع   . ن  إكمال هذا الحوار بحسب ما فهم تلميذاتطلب من التبعضاً منه و

دوارها على أبتوزيع  ةقوم المعلمتجيداً ثم  تلميذاتقرأها التوتكون باختيار قية   قية،. تمثيل أحداث  2 
 أحداثها. ن  مثلتل تلميذاتال
ن وتكيون عين طرييل المناقاية المنظمية حيول موضيوع معيي وتلمييذاتها، ة. حوارات منظمة بين المعلمي 3 

راء اعلييى اداب الحييوار وكيفييية احايييات حاليية الحييديا وكييذل  احتييرام  تلميييذاتها ةعييود المعلمييتعلييى أن 
 اآلخرين.

 

 تعريف بالمهارة:
 

لتعبيير وهيو مين فنيون الكتابية، ومين طرا يل ا الكيالم،أي جاوبه وراجعه في  حاوره،الحوار لغة ميدر     
 0التي يعتمد عليها حيضاح الكالم حول أمر من األمور

وضوع مكل يعطي رأيه حول  المتحاورين،وللحوار أسلوب معرو  هو توالي الكالم بين اثنين أو أكثر من 
  0معين 

 

 : عناصر الحوار
 

 0الصتام  المحاورة، التمهيد، ثالثة:عناصر الحوار     
ا       _ التمهيييد : وهييو عبييارة عيين مقدميية وجيييرة توضييي الفكييرة األساسييية التييي يييدور حولهييا الحييوار، كميي1 

 0حديثهم  بدؤواتبين كيف اجتمع المتحاورون ، وكيف 
ة اظيره اليذين يحياور كيل مينهم أن يبيدي فييه وجهي المتحياورين،وهو الكالم المتيداول بيين  المحاورة:_ 2  

 0المؤيدة لها 
 وهو الصروج من الحوار بحكم عام  الصتام:_ 3   
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 حوار بين صديقين عن حب العلم والمال

التقى شخصان ذات يوم في احدى االماكن العامة ,  فكان االول ويدعى خليل ال يحبذ 
وكان محبا شغوفا بالعلم ودار بينهما حوار بسيط حول  ناصر العلم واالخر يدعى 
. اهمية العلم من عدمه  

بة وترهقون : أراكم تهتمون بالعلم كثيرا وتقضون اغلب اوقاتكم بالقراءة والكتاخليل 
 عقولكم وتفكيركم .

ناصر  : اود ان اقول لك يا صديقي العزيز ان اول سورة بالقران الكريم نزلت تدعو 
والقراءة وهذا فخر لالمة العربية واالسالمية اننا الناطقين بلغة القران الى العلم 

.الكريم  

في حياتنا دون ان نصنع  خليل : اشاطرك الرأي يا صديقي لكننا تعدينا مراحل كثيرة 
 شيل انفسنا سوى الحسرة والتأخر والجهل .

مها ورقيها فهو نافع ناصر : العلم سالح ذو حدين . فإذا  استخدمناه بإفادة البشرية وتقد
 بال شك . 

ماذا قدم العلم للبشرية ؟ خليل : لكن يا اخي   

َوْل راقيـهْ و بالعلِم َزاَر الرجـاُل الفضـاَء وبالعلـِم ُكـل الـدُّ بفضِل العلوِم هزمنا ناصر :  
عَـاب لنـا النصـر  الص ِ

 المال  إن سحرخليل : وانا اقول ان العلم ال فائدة منه خاصة اننا في عصر المال . 
تحل التعاسة  هتفرج األزمات وفي غياب هبويجذب الصغير والكبير  هعلى الناس وبريق
..والنكبات عظيم   

.زائل ولكن العلم يبقى وال يزول .كالمك كسراب في صحراء , المال ناصر :   

خليل : االن اصبحت لدي قناعة ان العلم فوائده كثيرة ال تحصى وال تعد وبفضلك 
يزول اال العلم فهو سيد الكون وبه نسمو ونرتقي  ءي قناعة ان كل شياصبحت لد
 لألفضل .
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ةحوار مع متفوق  

الفصل الدراسي األول على أعلى  متحان منتصففي ا تلميذة متفوقة حصلت  
حواراً في طابور الصباح بعنوان  هاالدرجات فقررت إذاعة المدرسة أن تجري مع

وهو كالتالي:(  ة) حوار مع متفوق  

اسمِك ؟ما   س:  

فاطمة محمد أحمد الغالب. اسمي ج:   

كم عمرِك ؟س  :    

سنوات . 10ج  :  عمري     

هل تكتبين واجبِك بانتظام ؟ س  :     

.أكتب واجباتي أوالً بأول  نعم ،ج  :    

على االنتباه في الحصص   ؟ ما الذي يساعدكِ   س:   

لشرح المعلمة وعدم االنشغال بشيء في أثناء  واالنتباه أحاول التركيز  ج: 
 الحصص، وأسأل المعلمة عن الشيء الغير مفهوم.

لها ؟ ةالدروس الجديدة قبل شرح المعلم تقرئينهل  س:   

نعم، اقرأها آلخذ فكرة عن الموضوع، أو أبحث عن أشياء مرتبطة   ج: 
 بالموضوع في الكتب أو القصص، أو عن طريق االنترنيت.

عة تذاكرين في اليوم ؟س:كم سا   

ساعات يوميا تقريبا. 5أذاكر   ج:   

عليه ؟ ما الشيء الذي تواظبين عليه كل يوم، وتنصحين زميالتِك المواظبةس       

في وقتها، واحترام الوالدين و المعلمات. المواظبة على الصالة  ج:   

في جميع  س: نشكر التلميذة فاطمة على تفوقها، ونتمنى لها كل التفوق والنجاح
 مراحل حياتها.
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صغير وطفل االسنان فرشاة بين حوار  

والنظيفة الجميلة اسناني فرشاة يا حالك كيف:  انا  

اليوم حالك كيف وانتي بخير:  االسنان فرشاة  

للعالج المستشفى الى واخذوني مريضا اصبحت:  انا  

تعاني مما.  صديقي يا سالمتك:  االسنان فرشاة  

 اخذت انني ورغم االلم احتمل ولم الصباح هذا بأسناني شديد بألم احسست لقد:  انا
مستمرا ظل االلم ان اال حيوية ومضادات مسكنات  

المك سبب ما صديقي يا أتعلم:  االسنان فرشاة   

ال:  انا  

 اسنانك بنظافة تعتني ال انك هو مرضك سبب.  االن سأخبرك انا:  االسنان فرشاة

 ان وبعد الطعام بقايا من اسنانك تنظف ان النوم الى تخلد ان قبل مساء كل وعليك

 التسوس من علىها تحافظ حتي اسنانك تنظف ان شي كل قبل عليك يجب تستقيظ

 والتلف

هللا شاء ان بها سأعمل.  صديقتي يا النصايح هذه على شكرا:  انا  
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حوار بين الحق والباطل                                  

ودار بينهما هذا الحوار الباطل يوماً  مع  تمشَّى الحق  

 ً  .فقال الباطل: أنا أعلى منك رأسا

ً  قال الحق: أنا أثبت منك  .قدما

 .قال الباطل: أن أقوى منك

 .قال الحق: أنا أبقى منك

 .الباطل: أنا معي األقوياء والمترفون

يمكرون إال قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما   وكذلك جعلنا في كل: قال الحق 

 بأنفسهم وما يشعرون

 .الباطل: أستطيع أن أقتلك اآلن قال 

 .حين قال الحق: ولكن أوالدي سيقتلونك ولو بعد
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حوار بين الممحاة والقلم                                         

 
 ..:..كان داخل المقلمة، ممحاة صغيرة، وقلُم رصاٍص جميل.. ودار حوار قصير بينهما

كيف حالَك يا صديقي؟ الممحاة:   

  القلم: لسُت صديقِك!
  الممحاة: لماذا؟

  القلم: ألنني أكرهِك.
  الممحاة: ولَم تكرهني؟

ألنِك تمحين ما أكتب. قال القلم:   

  الممحاة: أنا ال أمحو إال األخطاء .
  القلم: وما شأنِك أنِت؟!

  الممحاة: أنا ممحاة، وهذا عملي .
: هذا ليس عمالً!القلم   

  الممحاة: عملي نافع، مثل عملَك .
  القلم: أنِت مخطئة ومغرورة .

  الممحاة: لماذا؟
  القلم: ألّن َمْن يكتُب أفضُل مّمْن يمحو

إزالةُ الخطأ تعادُل كتابةَ الصواب . قالت الممحاة:   

صدْقِت يا عزيزتي! أطرق القلم لحظة، ثم رفع رأسه، وقال:   

محاة: أما زلَت تكرهني؟الم   

  القلم: لن أكره َمْن يمحو أخطائي
  الممحاة: وأنا لن أمحَو ما كان صواباً .

ولكنني أراِك تصغرين يوماً بعد يوم! قال القلم:   

  الممحاة: ألنني أضّحي بشيٍء من جسمي كلّما محْوُت خطأ .
وأنا أحسُّ أنني أقصُر مما كنت! قال القلم محزوناً:   

هم.ال نستطيع إفادةَ اآلخرين، إال إذا قدّمنا تضحية من أجل قالت الممحاة تواسيه:   

ما أعظمِك يا صديقتي، وما أجمل كالمك! قال القلم مسروراً:   

 فرحِت الممحاة، وفرح القلم، وعاشا صديقين حميمين، ال يفترقاِن وال يختلفان
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مصيين عن االحترابين شحوار                                  

 وحيد: عم تبحث يا فريد، هل ضاعت منك نقود أم ماذا؟

  !فريد: بل ضاع مني ما هو أكبر وأعظم من المال

  وحيد: وأّي شيء أكبر من المال في هذا الزمان؟

 ً   !فريد: أشياء كثيرة طبعا

  وحيد: مثل ماذا يا صديقي؟

  ... فريد: الحقيقة، الحّب، والسالم، والنزاهة، والصدق، والتعاطف، والتكافل

  وحيد: وهل ستجد هذه األشياء على األرض؟

فريد: هذه القيم توجد في كّل مكان، يجب فقط أن نبحث عنها. وحيد: هل أساعدك في 

  البحث؟

  !فريد: إذا أردت

ا أنت متشائم؟وحيد: يبدو أننا لن نجد هنا شيئاً. فريد: لماذ  

وحيد: هذا بهو إدارة يشتغل فيها موظف شرير، البدّ أّنه كنس كّل هذه القيم ودّسها في 

  .صندوق حديدّي، وخبّأها في مكان سريّ 

فريد: تقصد الموظف "المنشفة" الذي ال يسلمك وثيقة إال إذا ... وحيد: دهنتي السير أو 

 !شفتي معاه، يعني، حتى تعطيه القهيوة

لقهيوة، الرشوة، التدويرة، الحالوة، البقشيش، أسماء متعدّدة لجرم واحد، يجب فريد: ا

 .أن نتعاون جميعاً؛ لنستأصل هذا الداء العضال من جسد أمتنا
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والنجاح الفال بين حوار  

اإلنسان سعادة سر أنا:  لنجاحا  

 يكون قد داخلي شعور السعادة أن نعرف فنحن السعادة، سر النجاح أن قال ومن: الفشل

تعساء ناجحين من كم ولكن ، عوامله أحد من النجاح  !!! 

البشرية تقدم سبب أنا:  النجاح  

؟ لتتقدم الفشل من تعلمت أم ، ابتداء البشرية تقدمت وهل:  الفشل  

والحزن ، واليأس ، اإلحباط سبب فأنت ، الفشل أيها تتشدق ال:  النجاح  

 ولست الداخل من المهزومون عند  ًصحيحا قولك يكون قد ، النجاح أيها مهال:  الفشل

 من تعلموا أنهم فلوال الكثيرين نجاح سبب أنا بل حزنهم أو يأسهم أو إحباطهم سبب أنا

نجحوا لما الفشل  

نعمة الفشل وكأن ، نفسك تمجد أراك:  النجاح  

للقمم به ليصعد سلما اإلنسان اتخذها لو نعمة هو نعم:  الفشل  

الفشل أيها لنفسك التسويق تجيد كم:  النجاح  

 في الكثيرين وقوع سبب النجاح أيها أنك يكفي ، قولك من السخرية رائحة اشتم:  الفشل

والكبر الغرور  

الفشل أيها بكلماتك تتجاوز وال ، أللفاظك انتبه ، ال ال ال:  النجاح  

نقصه أو فشله يغطي الذي الفاشل يتكبر بل ، الحقيقي الناجح يتكبر لن  
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 بين طالبتين عن اظافة المدرسة حوار
خذت يث أحالتقت عدد من التالميذ في إحدى الرحالت المدرسية، و دار بينهن حوارا   

من  يرهاغكل منهن   تصف مدرستها، و ما تقدمه من ألوان النشاط، و ما تمتاز به عن 

مع  المدارس.. تخيلي هذا الحوار الذي دار بينك و بين تلميذة في مدرسة أخرى،

 مراعاة عناصر الحوار والنظافة والترتيب.

 
 --------------------------------------------------------------------أنــــــــــــــا:

 ----------------------------------------------------------------أمــــــــــــــل  : 

 --------------------------------------------------------------------أنــــــــــــــا:

 ----------------------------------------------------------------أمــــــــــــــل  : 

 --------------------------------------------------------------------أنــــــــــــــا:

 ----------------------------------------------------------------أمــــــــــــــل  : 

 --------------------------------------------------------------------أنــــــــــــــا:

 ----------------------------------------------------------------أمــــــــــــــل  : 

 --------------------------------------------------------------------أنــــــــــــــا:

 ----------------------------------------------------------------أمــــــــــــــل  : 

 --------------------------------------------------------------------أنــــــــــــــا:
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 .الترقيم اكتب خاتمة لهذا الحوار الذي دار بين أحمد وأمه، مع مراعاة عناصر الحوار وعالمات -   
 

 لى وجه إتخرج أحمد من البيت، و لعب مع أصدقا ه تحت المطر، و عاد بعد ساعة إلى البيت، ثم       
 

 النهوض. دخلت عليه أمه و سألته: السرير و اام و لم يستطع
 

 األم : ماذا أصاب  يابني ؟أرى وجه  شاحبًا .
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------أحمد :
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------األم:
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------أحمد : 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------األم:
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------:أحمد 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------األم:
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------أحمد :
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------األم:
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------أحمد :
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 اكتب الحوار التالي، مع مراعاة عناصر الحوار وعالمات الترقيم، والنظافة والترتيب. -
 

 ذابينما كنت تسير في الاارع شاهدت مجموعة من األطفال يعذبون قطة صغيرة فدار بين  و بينهم ه 
 

 الحوار. 
 

 أاا: السالم عليكم أيها األطفال.
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------األطفال:
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------أاا: 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------األطفال:
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------أاا: 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------األطفال:
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------أاا: 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------األطفال: 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------أاا: 
 

 -------------------------------------------------------------------------األطفال: 
 

 --------------------------------------------------------------------------أاا: 
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 اكتب الحوار التالي، مع مراعاة عناصر الحوار وعالمات الترقيم، والنظافة والترتيب. -
 

بين  وار بينِ  ار حوما يأخذِك والدِك و أخوتِ  إلى الحدا ل حيا األلعاب المسلية و المثيرة. فد كثيًرا    
ي فلجو العام ا –األلعاب التي تطمي أن توفر في الحدا ل  –األلعاب التي تستهوي  ’’ أخوك االكبر  حول 

 الحدا ل.
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------أاا:

 -------------------------------------------------------------------------------------------أخي: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------أاا:

 -------------------------------------------------------------------------------------------أخي: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------أاا:

 -------------------------------------------------------------------------------------------أخي: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------أاا:

 -------------------------------------------------------------------------------------------أخي: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------أاا:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة مواضيع تعبير ) حوار ( للصفوف : الرابع والخامس والسادس (      أ. باسم ناصر رحال

 
 
 أجر حواًرا بينِ  و بين السمكة توضي فيه ما يأتي: -
 

 أماكن معياة األسماك . .1

 أاواع األسماك . .2

 فا دة األسماك . .3
 مع مراعاة عناصر الحوار وعالمات الترقيم، والنظافة والترتيب. 

 
 :------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
:------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 :------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 :------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 :------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 الفقرة اآلتية : اقرأ
 حريل في البيت المجاور لبيت ماجد، فصرج أهل البيت يستغيثون، فهرع الناس لنجدتهم شب    

 ومساعدتهم، وما كان من ماجد إال أن بادر باالتيال برجال الدفاع المداي.
 أكتب الحوار الذي دار بين ماجد ورجل الدفاع المداي . -
 

 ----------------------------------------------------------ماجد:

 -----------------------------------------------------------------------------رجل الدفاع المداي:

 -------------------------------------------------------------------------------------------ماجد:

 ------------------------------------------------------------------------------رجل الدفاع المداي:

 -------------------------------------------------------------------------------------------ماجد:

 -----------------------------------------------------------------------------رجل الدفاع المداي:

 ------------------------------------------------------------------------------------------ماجد:

 -----------------------------------------------------------------------------رجل الدفاع المداي:

 ------------------------------------------------------------------------------------------ماجد:

 ------------------------------------------------------------------------------رجل الدفاع المداي:

 -------------------------------------------------------------------------------------------ماجد:
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ف توظي ور، ألفكاأكمل الحوار التالي بصاتمة مناسبة مع مراعاة ما يلي: االلترام بالمطلوب، تسلل ا      
 عالمات الترقيم، وضوح الصط، و النظافة و الترتيب و النظام.

    

 كاات ليلى تجلس على سريرها فدخل عليها أخوها اليغير علي وقال لها:       
 

 عن  على الهاتف.علي: صديقت  فاطمة تسأل 
 

 ليلى: اه إاها تريد أن ارور صديقة مريضة.. قل لها ليلى ليست هنا.
 

 أن أكذب ؟ يعلي: أتريدينن
 

 ليلى: هذه كذبة بيضاء وال تضر يا علي.
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------علي:
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------ليلى:
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------علي:
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------ليلى:
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------علي:
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------ليلى:
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------علي:
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 أكمل الحوار التالي بالعبارات المناسبة موظف عالمات الترقيم:     

 يقه في يوم من األيام ذهب )) يوسف (( مع أصدقا ه إلى شاطئ البحر للعب، ثم إلى بيت صد         
 )) حسين (( و عندما رجع إلى البيت دار بينه و بين أمه الحوار التالي: 

 األم: هل صليت يا بني ؟
يوسف : اعم يا أمي ، أقسم با اااه العظيم و ها أاا أضع يدي على القران الكريم لتيدقيني 

. 
صلى  ه: هلو هي في طريقها إلى بيت الجيران و سألت و في اليوم التالي التقت األم بيديل ابنها    

 شكرت ويوسف باألمس في بيتكم ؟ قال حسين : ال لألسف لم ييل يا خالة . فتضايقت األم من ابنها 
 حسين على صدقه.

 عادت األم إلى المنرل و هي حرينة. فجلست بالقرب من ابنها و قالت له :   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------األم:

 ------------------------------------------------------------------------------------------يوسف:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------األم:

 ------------------------------------------------------------------------------------------يوسف:
 --------------------------------------------------------------------------------------------األم: 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------األم:

 ------------------------------------------------------------------------------------------يوسف:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------األم:

 ------------------------------------------------------------------------------------------يوسف:
 --------------------------------------------------------------------------------------------األم: 
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 اسوبعن طريل الح مسألة لم تعر  حلها فاتيلت بيديق أثناء مذاكرت  المتحان الرياضيات واجهت  
 الذي دار بينكما، موظف عالمات الترقيم المناسبة: رتسأله عنها. اكتب الحوا

 
 
 
 
 
 

 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------أاا:
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------صديقي:
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------أاا:
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------صديقي:
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------أاا:
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------صديقي:
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------أاا:

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------صديقي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


