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 اإليثار

 

 أنشطة منتسوري

 أنشطة متنوعة للحواس الخمسة

 فوائد أنشطة الحواس الخمس : 

 أن يتعرف الطالب على أعضاء الحواس الخمس ويدرك أهميتها وفضلها .

 أن يتعرف الطالب على وظائف أعضاء الحواس الخمس 

 أن يدرك أن الحواس من نعم هللا التي أنعم بها عليها . 

 

 األحد

ثنيناال  

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 37.واجب ص   36( وكتابة ص  َك تَ ) يحرف كتابة اللغة العربية:

 برنامج آدابي وأخالقي : خلق اإليثار 

 

 .40.       الواجب ص 39،  38(ص  كتابة حرف )بَ   اللغة العربية:

 ؟من نبيكآداب دينية : 

 

  42 الواجب ص  .   41( ص  بَ  )حرف كتابة  اللغة العربية:

     على الحروف السابقة إمالء 

 سورة اإلخالص.تقييم القرآن الكريم : 

 

 .44الواجب ص    43( ص )َك َت َب كتابة   :اللغة العربية

 .آداب الطعام رواد اإليمان : 

 

 .46الواجب ص .  45كتابة ) َق َر أَ ، َك َت َب ( ص   اللغة العربية:

 ) َق َر أَ ، َك َت َب (إمالء : 

 ) َق َر أَ ، َك َت َب (: منزلي إمالء 
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 اإليثار

 

 أنشطة منتسوري

 أنشطة متنوعة للحواس الخمسة

 فوائد أنشطة الحواس الخمس : 

وفضلها .أن يتعرف الطالب على أعضاء الحواس الخمس ويدرك أهميتها   

 أن يتعرف الطالب على وظائف أعضاء الحواس الخمس 

 أن يدرك أن الحواس من نعم هللا التي أنعم بها عليها . 

 

 األحد

ثنيناال  

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 37.واجب ص   36حرفي )َك َت ( وكتابة ص  كتابة اللغة العربية:

 برنامج آدابي وأخالقي : خلق اإليثار 

 

 .40.       الواجب ص 39،  38كتابة حرف )َب (ص   اللغة العربية:

 ؟من نبيكآداب دينية : 

 

  42 الواجب ص .    41كتابة  حرف) َب ( ص  اللغة العربية: 

     على الحروف السابقة إمالء 

 سورة اإلخالص.تقييم القرآن الكريم : 

 

 .44الواجب ص    43كتابة )َك َت َب ( ص   :اللغة العربية

 .آداب الطعام رواد اإليمان : 

 

 .46. الواجب ص  45َب ( ص  كتابة ) َق َر أَ ، َك تَ   اللغة العربية:

 ) َق َر أَ ، َك َت َب (إمالء : 

 ) َق َر أَ ، َك َت َب (: منزلي إمالء 
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 اإليثار

 

 أنشطة منتسوري

 أنشطة متنوعة للحواس الخمسة

 فوائد أنشطة الحواس الخمس : 

 أن يتعرف الطالب على أعضاء الحواس الخمس ويدرك أهميتها وفضلها .

 أن يتعرف الطالب على وظائف أعضاء الحواس الخمس 

 أن يدرك أن الحواس من نعم هللا التي أنعم بها عليها . 

 

   األحد

  ثنيناال

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 24الواجب ص 23ص  كتابةو ) السكون (مراجعة  : العربية اللغة 

 برنامج آدابي وأخالقي : خلق اإليثار 

 من نبيك؟ آداب دينية : 

  

 من أوراق العمل . 2، 1وحل ص   )السكون (مراجعة   :العربية اللغة

 ُعَمُر يَْكتُُب (  منزلي ) أَْحَمُد يَْقرأُ  وَ الواجب : إمالء 

 . (3:  1حفظ سورة الهمزة من ): القرآن

 

 من أوراق العمل . 4، 3مراجعة )السكون (  وحل ص   :العربية اللغة

 َكْوثَُر تَْغِرُف (  إمالء  منظور ) َسْوَسُن تَْطبُُخ  وَ 

 

           من أوراق العمل  6،  5ص  وحل)السكون (  مراجعة : العربية اللغة

 تَْغَسُل (الواجب : إمالء منزلي ) َمْريَُم تَْكنُِس  َو  َزْيَنُب 

 (.سبحان هللا ): اإليمان رواد

 مراجعة عامة على السكون .:   العربية اللغة 

  اختباري إمالء

 

  


