
 

 

 

   

 

 

 وسوف تقوم المعلمات بمراجعة المواضيع المذكورة في الصف ومن ثم تقويم الثانيخالل  الفصل الدراسي  األطفال يبين الجدول أدناه الخبرات والمعارف التي تلقاها
 خالل هذا االسبوعأداء األطفال لذا يرجى عدم تغيبهم 

These are the topics that we have covered at school with your child during the 2
nd

 term. 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. 

 

 

 المواضيع المقررة للتقييم
 

 المادة

 المادة

 اليوم
 والتاريخ 

 سورة الناس –سورة الفلق  -سورة الفيل 

 ) دعاء )ركوب الحافلة 

 دعاء الصباح والمساء 

  بالحيوانالرفق 

  الخالقهللا 

  اللعبآداب 

 التربية اإلسالمية
 )شفهي(

 الخميس 
2019\3\14 

 يميز الحرف الذي تبدأ به الصورة. 

 يحدد الحرف المطلوب في الكلمة. 

 يميز الصورة التي تحتوي على صوت الحرف. 

 )يقرأ الحرف مع الحركة )الفتحة، الكسرة. 

 ينسخ الحرف. 

 يميز الحرف من بين باقي الحروف. 

 اللغة العربية
 –ن  –ض  -ث–ص  -ط -ز )الحروف 

 غ ( –ش –ل –خ  –ر 

 األحد
2019\3\17 

 ( 14-1يكتب األعداد من). 

 يقرأ العدد ثم يلون الصور بما يوافق العدد. 

  عدد التي  تمثل هذه الكميات بشكل صحيحاال يكتبيعد الكميات ثم. 

 يعبر بالرسم عن الكمية التي تمثل العدد. 

 الناقص بشكل صحيح . يكمل العدد 

 يلون األشكال الهندسية باأللوان المطلوبة. 
 يكتب العدد التالي. 

 الرياضيات
 (14-1األعداد )

 (المعين -القلب -البيضاوياألشكال )
 -برتقاليال –األلوان )البنفسجي 

 الوردي(
 العدد التالي

 

 األثنين
2019\3\18 

 اللغة اإلنجليزية خلف الورقة يرجى مراجعة التفاصيل الخاصة باللغة اإلنجليزية
 الثالثاء

2019\3\19 

 يميز حيوانات المزرعة. 

 يميز حيوانات الغابة. 

 يميز الحيوانات البحرية . 

 يميز مظاهر كل فصل من فصول السنة. 

  يميز المالبس المناسبة لكل فصل من فصول السنة. 

 

  العلوم
 فصول السنة( - الوحدات )الحيوانات

 األربعاء
2019\3\20 

 األسرة  نشاط يوم
 أعمال فنية داخل الصفوف

 الخميس
2019\3\21 

للعام  األولىروضة وتقويم نهاية الفصل الدراسي الثاني للجدول مراجعة 
 (2018-2019الدراسي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرشدة األكاديمية
 لــبنى عنبـــر



      

Vocabulary 

 

Class book:  

-unit 5, Shapes & Colours 

-unit 6, My Farm 

-unit 7, My Clothes 

 

Cross curricular 

integration 

Numbers:                       

 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 
Shapes: 

 (circle, square, rectangle, star, 

 Triangle, oval, heart) 

Colours: 

(red, green, blue, yellow, orange) 

 

Revise the letters: 

- (Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq ) 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 12 

Revise the units: 

- Recognize and name the (farm animals and clothing items). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Revision & Assessment 

Let’s cooperate 

Revision sheets and 

activity books will be 

sent home on 

Thursday 14-03-2019 

for revising at home. 

Please revise with your child pages from (28 - 45) from  First Friend class book 

KG1 WEEKLY PLAN 
Week 10 (17/03/2019 –21/03/2019) 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


