
 

 

 
 
 

 وسوف تقوم المعلمات بمراجعة المواضيع المذكورة في الصف ومن ثم تقويم األولخالل  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 1st 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. 

 .لالطالع عليها وللمتابعة مع أطفالكم في المنزل تباعا  وراق المراجعة أويتم ارسال  الكتب  مالحظة : سوف 

 

 المواضيع المقررة للتقييم
 

 المادة

 المادة

 اليوم
 والتاريخ 

 قران كريم 

 سورة الفاتحة(  -اإلخالص )سورة 

 حديث شريف : 

 ) يا غالم سم هللا وكل بيمينك وكل مما يليك ( اداب الطعام -
 )ليس منا من ال يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ( احترام الكبير  –

 أدعية

بسم هللا  بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار للهما)ماقبل الطعام  -
 (.الرحمن الرحيم

 .) باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه(النوم  -

 .)الحمدهلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ( اإلستيقاظ -
 .ويصمملب بممالكم ( هللا  ري،يهممديكمري،يرحمكم هللاالحمممدهللتشممميت العمما س )  -

 المواضيع

 النظافة والطهارة–تحية اإلسالم. 

 التربية اإلسالمية
 

 )شفهي(
 
 

 األربعاء
20/11/2018 

 يميز محتويات الحقيبة المدرسية. 

 .يذكر أفراد أسرته
 .التعبير عن المشاعر 

 يلون علم دولة اإلمارات العربية المتحدة بألوانه الصحيحة. 

  الدراسات اإلجتماعية
 وحدة العائلة وحدة روضتي )

 (وحدة التراث والعيد الو ني
 الخميس

21/11/2019 

 يصل الصورة بالحرف الذي تبدأ به 

 يحدد الحرف المطلوب في الكلمة 

  علي الحرف المطلوبيميز الكلمات التي تحتوي 

 يميز الصورالتي تحتوي علي صوت الحرف ويلون بمهارة 

 (د-ظ-ت-ذ-و-ف-م-يقرأ الحروف   )ب 

 (د-ظ-ت-ذ-و-ف-م-ينسب الحروف)ب 

 .يميز الحرف من بين الحروف االخرى 

 اللغة العربية
 -ظ  -ذ -د -و –ف  -م–الحروف ) ب 

 ت(
 األحد

24/11/2019 

 (0-6األعداد من ) ينسخ 

  عدد التي  تمثل هذه الكميات بشكل صحيبالكميات ثم يكتب االيعد 

 يقرأ العدد ثم يلون الصور بما يوافق العدد 

 يعبر بالرسم عن الكمية التي تمثل العدد 

 ( 0-6يكمل العدد الناقص بشكل صحيب من) 

 يلون األشكال الهندسية باأللوان المطلوبة 
 

 الرياضيات
 )0 -6األعداد) 
 – المثلث–الدائرة -األشكال )المربع

 (المستطيل
 (األصفر -األزرق–األلوان )األحمر

 

 اإلثنين
25/11/2019 

 

 اللغة اإلنجليزية يرجى مراجعة التفاصيل الخاصة باللغة اإلنجليزية خلف الورقة             

 الثالثاء
26/11/2019 

 

 يربط بين الحاسة والعضو المسؤول عنها. 

  الصحييميز بين الطعام الصحي والغير. 

 حيواني ( -يميز مصادر الغذاء) نباتي. 

 - والفواكه. الخضاريميز بين 

 يذكر استخدامات الماء 

  العلوم
  الوحدات 

وحدة اإلنسان و  - من أناوحدة  )
 (وحدة الماء -الغذاء 

 

 األربعاء
27/11/2019 

 

 حفلة العيد الو نـي ري،وكل عام وأنتم بخير.
 

 28/11/2019الخميس 
 
 
 

جدول مراجعة وتقويم نهاية الفصل الدراسي األول للروضة 
 (2020 -2019األولى للعام الدراسي )

 (2015 –2016 ) 

 المرشدة األكاديمية

 لــبنى عنبـــر



      

Vocabulary 

Revise units 

 (Hello, My Classroom,     

My Toys, My Things)       

 

 

 

Cross curricular 

integration 

Numbers:                       

 (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Shapes: 

circle, square, triangle,Rectangle 

Colours: 

(red, green, blue, Yellow, pink) 

 

     - Revise the letters 

       (Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh) Shapes, sounds, and some related words 

and how to write the letters correctly. 

- Recognizing the beginning sound of each picture. 

- Recognizing the sound of the letters. 

- Choosing and writing the beginning letter of each picture. 

- Matching the uppercase letter to its lowercase. 

- Counting and writing the numbers from 1 to 6 

- Recognizing the (classroom objects, the toys and the school things). 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision & Assessment 

Let’s cooperate 

Revision sheets and 

books will be sent 

home on Sunday 

24-11-2019 

for revising at home. 

 

Please revise with your child pages from (4-27) from  First Friend class book, and revise all 

the worksheets in the practice book 

KG1 WEEKLY PLAN 
Week 12 (24/11/2019 –28/11/2019) 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


