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 المحور ا�ول: المدرسة

 الدرس5 (ق): الحصة ا�ولى:

“أين الكتاب”ينشد المعلم مع ا�طفال نص   

يحرص المعلم وھو يردد النص أن يقوم بأعمال تساعد ا�طفال على فھمه: يتظاھر بالبحث عن الكتاب 
، “فتحت الباب”، يفتح الباب عند قول “اسمي رباب”يشير إلى نفسه عند قول “ أين الكتاب”عند قول 

رأيت ”، يشير إلى عينه ثم إلى الكتاب عند قول “وجدت الكتب”يشير إلى صورة الكتب عند قول 
“.فوق المكتب”، ثم يضع يده فوق المكتب عند قول “الكتاب  

ثم يطلب المعلم من ا�طفال أن يرددوا وراءه الجمل واحدة واحدة. ويتواصل ھذا التمرين حتى يتمكن 
 ا�طفال من نطق سليم لكلمات النص.

 ثم يطلب منھم أن ينشدوا بدونه ويساعدھم إن ترددوا في انشاد الجمل.

“ذھبت إلى المدرسة”ثو يقوم بنفس العمل مع نص:   

ثم يعرض المعلم بطاقات المحور التي سبق التعرف عليھا و ھي (مبراة، باب، كتب، مكتب، كتاب، 
 مدرسة، كراس، معلم، معلمة، قلم، قسم، مقص)

 

 

 

 

 

 

 

 ويلصقھا على الصبورة.

و يشير إلى البطاقة ا�ولى و يسأل من جديد: ما ھذا؟ ثم يشير إلى البطاقة الثانية و يسأل: وما 
 ھذا؟.....

 فيجيبه ا�طفال ھذا كراس. وھذا كتاب، وھذه مدرسة.......

 يزيل المعلم الصور  من على الصبورة.

 

 ثم يلصق المعلم لوحة تدريس حرف القاف على الصبورة.

 يشير المعلم إلى صورة قسم و يسأل: ماھذا؟

 يجيبه ا�طفال: قسم.

 يشير المعلم إلى صورة قلم و يسأل: ما ھذا؟

 يجيبه ا�طفال: قلم.

 يشير المعلم إلى صورة مقص و يسأل: ما ھذا؟

 يجيب ا�طفال مقص. 

 يشير المعلم إلى صورة أوراق ويقول : أوراق.
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 و يطلب با]شارة  و الكلمة من ا�طفال أن يرددوا : أوراق.

ثم يردد المعلم كلمة قسم و يشير إلى حرف القاف في أول الكلمة و يقارنه بحرف القاف المماثل له على 
 لوحة تدريس الحرف.

 ويطلب المعلم من ا�طفال أن يكرروا وراءه قسم، ق 

 و يعيد المعلم ھذا التمرين مع بقية كلمات اللوحة.

 ثم  يكتب المعلم حرف القاف مفرغا على الصبورة في ا�شكال الث\ثة التي تظھر على اللوحة.

 يبين المعلم ل^طفال كيفية تلوين الحرف من اليمين إلى اليسار.

 يطلب المعلم من ا�طفال أن يخرجوا الكتاب ليبدؤوا التلوين.

 يمر المعلم بين صفوف الت\ميذ لكي يصحح من يخطئ منھم في اتجاه التلوين.

 يتناول بطاقة قلم ثم يسأل: ما ھذا؟

 يجيبه ا�طفال: قلم.

 يلصق المعلم البطاقة على الصبورة و يكتب تحتھا كلمة قلم مع تفريغ حرف القاف.

 

 ثم يرسم المعلم بعض ا�وراق على الصبورة و يسأل: ما ھذا؟

 يجيبه ا�طفال: أوراق.

 فإن ترددوا يذكرھم بكلمة أوراق مشيرا إلى لوحة الحرف.

 يكتب المعلم كلمة أوراق تحت رسمه مع تفريغ حرف القاف.

 يشير المعلم إلى حرف القاف في كلمة قلم و يسأل: ما ھذا؟

 يجيبه ا�طفال قاف فإن ترددوا يساعدھم باستعمال بطاقة حرف القاف.

 فيلون المعلم حرف القاف با�حمر.

 ثم يشير إلى حرف القاف في كلمة أوراق ويسأل: ما ھذا؟

 يجيبه ا�طفال قاف فإن ترددوا يساعدھم باستعمال بطاقة حرف القاف.

 فيلون المعلم حرف القاف با�حمر.

يطلب المعلم من ا�طفال أن يفتحوا الكتاب على صفحة التلوين لكي يلونوا حرف القاف كما بين لھم في 
 الصبورة من اليمين إلى اليسار و ك\ من صورتي القلم وا�وراق.

 

 يتناول المعلم بطاقة الورقة  و يسأل: ما ھذا؟

 يجيبه ا�طفال أوراق، فيصحح و يقول: ورقة.

“ الورقة تدور”يدير المعلم البطاقة في الھواء مرددا:   

“ الورقة تدور” يطلب المعلم من ا�طفال أن يكرروا معه:    

يرسم  نقطة كبيرة على الصبورة ثم ينطلق منھا لرسم خطا منحني في شكل مماثل للذي في تمارين 
 التخطيط و يطلب من ا�طفال أن يفتحوا الكتاب على صفحة التخطيط و أن يرسموا طريق الورقة.

 يمر المعلم بين الصفوف ليساعد ا�طفال الذين لديھم صعوبات في الرسم من اليمين إلى اليسار.
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قأورا صقم  لمق   
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قأورا صقم  لمق   
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ةقور  تطير 

 أرسم ٱلطريق:
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