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ي  ري   نتسور



حي ته 
1870ولدت في إيطاليا عام ▪

درستتا طلطتتا و اوتتا روة طتتتجرم  كلتتج  تتت    يتت  ▪

.1896طلطا بإيطاليا عام 

عم تتا فتتي عيتتادم طلطتتا طلمعةتتي ب ات تت  روتتتا ▪

.و ان طهكماتها طألساسي باألطعاة طلمجضى

عيمتتا بيفيعتت  ربتتج  بتتمعة طل ات تت   يتت   تتدر ▪

  ت ميعتت  تتت  طألطعتتاة طلمكتتلبجي  عد يتتا  بمدرستت

.باص   اوا  شجف ع يها



عيناااد  اااتسو  نتساااوري   ااار  
ربيا  حتيث  سلخبار  لشرارسع ع ا  ت

سألطفاااا ّ  يلاااار سلفنت فااااي   اااا 
.سلفتسرس سلنه ري 

:أكدت منتسوري على 

.رهمي  طللبجطت طلحةي 1.

.طالبك اد ع  طلحعظ طألصم2.

ي تتتتتا طلكلطتتتتتيع لبتتتتتجطت     تتتتتيم 3.
.رطعاة تا قبل طلمدرس 

طالهكمتتتتتتتتتام بجلبتتتتتتتتتات وتيتتتتتتتتتية 4.
.طألطعاة

رن تيتتتتتل طألطعتتتتتاة إلتتتتتى طل  تتتتتا 5.
وو تتتا هم وفشتتت هم فيتتت  لتتت  ط تتتج 

. بيج في شلصي  طلطعل



سألدوست وسأللعاااا خ سلخ  اااا  
ببرس    نتسوري

 هدف إلتى  تدريا طألطعتاة ع تى تهتارطت 

طلككابتتتت  وطلكتتتتي  ةتتتتكلدم فيهتتتتا رشتتتتكاة

تعجل  

4
 ئ ت

1

2

 هدف إلى  تدريا طألطعتاة ع تى ت جفت  

طألشتتتتتتكاة وطأل  تتتتتتام وطألو طن وطأللتتتتتتيطن 

طلخ ... وطلم مة 



سألدوست وسأللعاااا خ سلخ  اااا  
ببرس    نتسوري

 هدف إلى  دريا طألطعاة ع ى طلمهارطت

–جيع ربتتع شتت) طليدويتت  طلحيا يتت  طلملك عتت  

(ربع  ذطء وليج ذلك

4
 ئ ت

3

4

 هدف إلى  دريا طألطعاة ع تى تهتارطت 

طلدتتتجطءم وطلكتتتي  ةتتتكلدم فيهتتتا طلحتتتجوف 

طألب ديتتتتت  طلمصتتتتتميع  تتتتتت  ور  تدتتتتتي  

وتصمعج



تهارطت طلكميز طلبصجي طلةم ي طلذي
طلدجآءميؤهل ل م ي  

المستوى
الثالث

(طألوطن، طألصيطت، طألو طن)تهارطت طلكميز 
المستوى

الثاني

ان،  مظيف طالسم: طل ماي  بالمظهج طل ام
إلخ.. لةيل طليج ،  ج يا طلش ج 

باااااارس    نتسااااااوري سلفو هاااااا  
قبل سلفترس  ألطف ّ   

سلفستوي ت سلفتتر   لبرس    نتسوري

3
سميطت

4
سميطت

5
سميطت

المستوى
األول



ف سألرك ن سلثالث     ق ع  سلص
عنت  نتسوري 

ركن المواد االكاديمية
ركن تعليم القراءة 

والكتابة

ركن الحياة العملية

3

ركن تدريب الحواسركن المواد الحسية

ركن النشاط الحركي1

2



 ن راااااااا  سركاااااااا ن 
ق ع ت  نتسوري



  رك  سلحي   سلعف ي

روشط  طلجعاي  طلشلصي  1

روشط  رعاي  طلبيئ 2

روشط  طلجعاي  طالجكماعي 3

روشط   ج ي 4


