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 أنشطة منتسوري

 الكتابة على الرمل 

 فوائد النشاط :

 تطوير المهارات الحركية .

يساعد في تعلم الكتابة بشكل 

 صحيح. 

 الصبر على تنفيذ المطلوب . 

 األحد

ثنيناال  

 الثالثاء

 إمالء اختباري . . 60( ص  َث َب َت، َح َر ثَ ) كتابة العربية:اللغة 

 إمالء منزلي )كلمات من اختيار ولي األمر (.+  61حل ص  الواجب : 

 برنامج آدابي وأخالقي : مســــــاعدة اآلخرين 

 

 . إمالء اختباري   63،  62كتابة حرف )َج( ص   اللغة العربية:

 .)كلمات من اختيار ولي األمر (، إمالء منزلي 64الواجب ص     

 ( .5:  1)الفلق سورة حفظ القرآن الكريم : 

 

 .  65كتابة ) َج َر َح( ص  اللغة العربية: 

 .)كلمات من اختيار ولي األمر (، إمالء منزلي  66 الواجب ص  

     على الحروف و الكلمات السابقة.إمالء 

 

 مراجعة وإمالء على ما سبق دراسته .   :اللغة العربية

 .( من الكلمات السابق دراستها)إمالء منزلي الواجب :

 دعاء قضاء الحاجة .رواد اإليمان : 

 

 األربعاء

 برنامج

 آدابي وأخالقي

 

 

 دعاء قضاء الحاجة 
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 أنشطة منتسوري

 برنامج

 آدابي وأخالقي

 الكتابة على الرمل 

 فوائد النشاط :

 تطوير المهارات الحركية .

يساعد في تعلم الكتابة بشكل 

 صحيح. 

 الصبر على تنفيذ المطلوب . 

 

 األحد

ثنيناال  

 الثالثاء

 األربعاء

 إمالء اختباري . . 60( ص  َث َب َت، َح َر ثَ ) كتابة اللغة العربية:

 إمالء منزلي )كلمات من اختيار ولي األمر (.+  61حل ص  الواجب : 

 برنامج آدابي وأخالقي : مســــــاعدة اآلخرين 

 

 . إمالء اختباري   63،  62كتابة حرف )َج( ص   اللغة العربية:

 .)كلمات من اختيار ولي األمر (، إمالء منزلي 64الواجب ص     

 ( .5:  1)الفلق سورة حفظ القرآن الكريم : 

 .  65كتابة ) َج َر َح( ص  اللغة العربية:

 .)كلمات من اختيار ولي األمر (، إمالء منزلي  66 الواجب ص  

     الحروف و الكلمات السابقة.على إمالء 

 مراجعة وإمالء على ما سبق دراسته .   :اللغة العربية

 .( من الكلمات السابق دراستها)إمالء منزلي الواجب :

 دعاء قضاء الحاجة .رواد اإليمان : 

 

 

 دعاء قضاء الحاجة 
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 أنشطة منتسوري

   األحد

  ثنيناال

 الثالثاء

 . 40: مراجعة  المد باأللف وحل ص  العربية اللغة

 اختيار جمل من الكتاب ( الواجب:  إمالء منزلي ) 

 مســــــاعدة اآلخرينبرنامج آدابي وأخالقي : 

 

 من أوراق العمل . 2، 1مراجعة  المد باأللف وحل ص   :العربية اللغة

 الواجب:  إمالء منزلي ) اختيار جمل من الكتاب ( 

 . (9:  7سورة الهمزة من ) حفظ :القرآن

 

 من أوراق العمل . 4، 3مراجعة  المد باأللف وحل ص   :العربية اللغة

 الواجب:  إمالء منزلي ) جمل من اختيار ولي األمر  ( 

 اختباريإمالء  

 
 من أوراق العمل . 6، 5مراجعة  المد باأللف وحل ص  : العربية اللغة

 الواجب:  إمالء منزلي ) جمل من اختيار ولي األمر  ( 

 (2النظافة ): اإليمان رواد
 الكتابة على الرمل 

 فوائد النشاط :

 تطوير المهارات الحركية .

يساعد في تعلم الكتابة بشكل 

 صحيح. 

 الصبر على تنفيذ المطلوب . 

 

 

 النظافة

 األربعاء

 برنامج

وأخالقيآدابي   

  


