جدول مراجعة وتقويم نهاية الفصل الدراسي الثالث للروضة األولى
للعام الدراسي ()2019 -2018

2

الث )وسوف تقوم المعلمات بمراجعة المواضيع المذكورة في الصف
–الدراسي الث
الفصل
يبين الجدول أدناه الخبرات والمعارف التي تلقاها األطفال(خالل
2016
2015
ومن ثم تقويم أداء األطفال لذا يرجى عدم تغيبهم خالل هذا االسبوع
These are the topics that we have covered at school with your child during the 3rdterm. We will review them and
assess the children according to the given schedule during the coming week. Please make sure your child is
attending this week.

المادة

اليوم
والتاريخ

المواضيع المقررة للتقييم

المادة

الخميس
2019\5\23

التربية اإلسالمية
(شفهي)

األحد
2019/5/26

اللغة العربية
الحروف)ج-خ-هـ-ق-ك-أ-ح-ع)-
قراءة كلمات مع الضمة والفتحة
والكسرة

اإلثنين
2019/5/27

الرياضيات
األعداد ()1 -20
العدد التالي
مفهوم أكبر وأصغر
مراجعة على األلوان
مراجعة على األشكال الهندسية

الثالثاء
2019/5/28

اللغة اإلنجليزية

األربعاء
2019/5/29

العلوم والدراسات اإلجتماعية
الوحدات
ـالمهن
ـ البيئات (الجبلية ،البحرية ،الصحراوية)
ـالنباتات



سورة العصر -سورة المسد



حديث شريف (اتقان العمل-اركان االسالم )



الشهاداتان والصالة









يصل الصورة بالحرف الذي تبدأ به
يحدد الحرف المطلوب في الكلمة
يميز الكلمات التي تحتوي علي الحرف المطلوب
يميز الصورالتي تحتوي علي صوت الحرف ويلون بمهارة
يقرأ كلمات مع الحركات الثالثة (الضمة والفتحة والكسرة)
ينسح الحروف( ح خ–-ك-ق-أ-ع -ح-هـ)
يكتب الحرف األول الذي تبدأبه الصورة








ينسخ األعداد من ()1-20
يعدالكمية ثم يكتب العدد الذي يمثل هذه الكمية بشكل صحيح
يكتب العدد التالي
يميز العدد األكبر
يلون األشكال الهندسية باأللوان المطلوبة
يعبر بالرسم عن الكمية التي تمثل العدد المطلوب
يرجى مراجعة التفاصيل الخاصة باللغة اإلنجليزية خلف الورقة



الفضاء ،المجموعة الشمسية.

الخميـــــس
2019/5/30








يتعرف على بعض المهن (الطبيب-المعلم -النجار-الخباز -الشرطي-
رجل المطافي)

يذكر ادوات كل مهنة
يتعرف علي احتياجات النبات للنمو
يذكر أجزاء النبات
يميزمظاهر البيئة البحرية عن باقي البيئات
يذكر اسماء الكواكب
يميز كوكب األرض من بين الكواكب األخرى

حفالت الفصول الختامية  ،وكل عام وأنتم بخير ..........

المرشدة األكاديمية
لــبنى عنبـــر

KG1 WEEKLY PLAN
Week 7 (26/05/2019 –30/05/2019)

Revision & Assessment
Vocabulary

Cross curricular

Class book:

Let’s cooperate

-unit 8, My Body

Revision sheets and

-unit 9, My Family
-unit 10, My Party

activity books will be
sent home on Sunday

integration
Numbers:
(From 1 to 20)

Shapes:
(circle, square, rectangle, triangle,

26-05-2019 for

oval, diamond, heart, star)

revising at home.

Colours:
(red, blue, green, yellow, orange,
brown, white, black, gray)

Revise the letters:
-

(Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz) Shapes, sounds, and some related words
and how to write the letters correctly.

-

Recognize the beginning sound of each picture.

-

Recognize the sound of the letters.

-

Choose and write the beginning letter of each picture.

-

Match the uppercase letter to its lowercase.

-

Count and write the numbers from 1 to 20

Revise the units 8,9,10
- Recognize and name the (body parts, family members and party food).

Please revise with your child pages from (46 - 63) from First Friend class book

