لوحة مهام شهررمضان
الخطوات:
 .1اطبع جدول املهام املوجود في هذه الصفحة.
 .2اطبع على ورق مقوى – ان أمكن -لوحة املهام املوجود في الصفحة الثانية (توجد لوحة خاصة باألوالد ولوحة للبنات)
ً
 .3اطبع بطاقة التهنئة على ورق الصق -ان أمكن -وقم بتقطيعها على الحدود ،ستالحظ ان كل قطعة تحمل رقما( .مالحظة :الصفحة تحتوي على  3بطاقات ،ولكن نحتاج
بطاقة واحدة لكل لوحة ،للحصول على صورة البطاقة منفصلة اضغط هنا وقم بطباعتها بمقاس :االرتفاع  10.21العرض )17.63

طريقة االستخدام:
الطريقة األولى :يسحب الطفل ملصق و بحسب الرقم املكتوب على امللصق ،نقرأ له املهمة املطلوبة منه  ،بعد تنفيذ املهمة يقوم بتثبيت امللصق في لوحة املهام  ،مع نهاية شهر
رمضان ستكتمل اللوحة و ستكون بطاقة تهنئة بالعيد.
الطريقة الثانية :يتم البدأ بالترتيب ففي اليوم األول من شهر رمضان يؤدي الطفل املهمة رقم  ، 1في اليوم الثاني املهمة رقم  2و هكذا حتى نهاية الشهر.
مالحظة :بعض املهام يوجد بجانبها عالمة *  ،و هذا يعني أن هذه املهمة تحتاج تجهيز مسبقا .املهام التي بجانبها ** تعني ان القوالب املستخدمة موجودة ضمن املذكرة.
ملشاهدة شرح مصور اضغط هنا

1

قم بكتابة دعاء االفطار

11

 50مرة سبحان اااه

21

نعم اااه كثيرة ،اذكر  5من النعم

2

اصنع مسبحة باألدوات املتوفرة لك *

12

تجهيز طبق حلى لإلفطار

22

 50مرة الصالة على النبي

3

ابحث عن  3فوائد للصوم

13

استخدم األدوات الالزمة لعمل فاصل
للكتاب**

23

اقرأ  5سور من جزء عم

4

جهز حصالة للصدقات **

14

قراءة سورة القدر  3مرات

24

"الرزاق" أحد أسماء اااه الحسنى،
ابحث عن معناه.

5

"القدوس" أحد أسماء اااه الحسنى،
ابحث عن معناه.

15

ابحث عن تفسير سورة الناس

25

زين طاولة اإلفطار وجهزها

6

ال تنس ى وضع صدقة

16

اكتب رسالة شكر

26

قم بتسميع  3سور تحفظها من قبل

7

 50مرة "استغفر اااه وأتوب اليه"

17

ابحث عن  10من أسماء اااه الحسنى

27

 30مرة الصالة على النبي

8

اقرأ القصة التي تختارها والدتك*

18

ابحث عن فضل ليلة القدر

28

ابحث عن تفسير سورة الكوثر

9

قم بالدعاء لثالث من اصدقائك

19

 30مرة "سبحان اااه "

29

الدعاء لوالدي ووالدتي

10

عمل سلطة لإلفطار

20

"السميع" أحد أسماء اااه الحسنى ،ابحث عن
معناه.

30

اصنع بطاقة ارسلها ملن تحب**

للمزيد من األنشطة الخاصة باألطفال يمكنكم زيارة حسابنا على االنستغرام  - @fun_teachأو موقعنا /http://www.funteach.ebdda3.net

اطبع هذه الصفحة على ورق الصق ،ثم قم بقص الصورة على
الخطوط املحددة

