
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/3math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                    

                  https://almanahj.com/bh/3math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس لبنى المناعي وحياة المساعيد وآمنة جناحي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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قراءة الساعة 
الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي

م 2020- 

آمنة جناحي . أ: حیاة المساعید                        مدیرة المدرسة 

قراءة الساعة 
الصف الثالث االبتدائي

مملكة البحرین 
وزارة التربیة والتعلیم 

مدرسة أسماء ذات النطاقین االبتدائیة للبنات
قسم نظام الفصل

الصف الثالث االبتدائي
2019 -

حیاة المساعید                        مدیرة المدرسة . أ: لبنى المناعي             منسقة القسم . أ: إعداد 



أھداف الدرسأھداف الدرس
:  في نھایة العرض یتوقع من الطالبةفي نھایة العرض یتوقع من الطالبة

.أن تقرأ الساعة بصورة صححیةأن تقرأ الساعة بصورة صححیة.أن تقرأ الساعة بصورة صححیةأن تقرأ الساعة بصورة صححیة

أن تمیز بین الساعة العادیة و  أن تمیز بین الساعة العادیة و  
.الساعة الرقمیة بصورة صحیحةالساعة الرقمیة بصورة صحیحة

أھداف الدرسأھداف الدرس
في نھایة العرض یتوقع من الطالبةفي نھایة العرض یتوقع من الطالبة

أن تقرأ الساعة بصورة صححیةأن تقرأ الساعة بصورة صححیة. . ١١ أن تقرأ الساعة بصورة صححیةأن تقرأ الساعة بصورة صححیة. . ١١

أن تمیز بین الساعة العادیة و  أن تمیز بین الساعة العادیة و  . . ١١
الساعة الرقمیة بصورة صحیحةالساعة الرقمیة بصورة صحیحة



ضعي دائرة على الساعة الثامنة ضعي دائرة على الساعة الثامنة 



اإلجابة الصحیحة ھي اإلجابة الصحیحة ھي 



:لقراءة الساعة أمیز بین 
العقرب األقصر یشیر إلى عقرب 

الساعات 

العقرب األطول ھو عقرب الدقائق 
وأعد بالخمسات  12
25-30-35-40-45
-55  

لقراءة الساعة أمیز بین 
العقرب األقصر یشیر إلى عقرب *

الساعات 

العقرب األطول ھو عقرب الدقائق *
12أبدأ عند العدد 

5-10-15-20-25
50-



:لقراءة ھذه الساعة 
.أالحظ  أوالً عقرب الساعات 

.ثم عقرب الدقائق .ثم عقرب الدقائق 
فتكون الساعة الثانیة و عشر 

.دقائق 

لقراءة ھذه الساعة 
أالحظ  أوالً عقرب الساعات 

ثم عقرب الدقائق ثم عقرب الدقائق 
فتكون الساعة الثانیة و عشر 

دقائق 



انتبھ أثناء قراءة الساعة إلى عقرب 
الدقائق والحظ القفز بالخمسات 

انتبھ أثناء قراءة الساعة إلى عقرب 
الدقائق والحظ القفز بالخمسات 



اكتبي الزمن التي تشیر إلیھ الساعات 
:التالیة 

اكتبي الزمن التي تشیر إلیھ الساعات 
التالیة 



تحققي من اإلجابات 

5:08

تحققي من اإلجابات 

16

12:20



لقراءة الساعة الرقمیة
أبدأ بالساعات ثم الدقائق 

الواحدة  و 
خمسین  دقیقة 

لقراءة الساعة الرقمیة
أبدأ بالساعات ثم الدقائق 

الثالثة و أربع 
وأربعین دقیقة 



التدرب على حل االسئلة 
الموجودة في كتاب التمارین الموجودة في كتاب التمارین 

19صفحة 

التدرب على حل االسئلة 
الموجودة في كتاب التمارین الموجودة في كتاب التمارین 

صفحة 


