جدول مراجعة وتقويم الروضة الثانية للفصل الدراسي الثالث
() 2018 – 2019
يبين الجدول أدناه الخبرات والمعارف التي تلقاها األطفال خالل الفصل الدراسي الثالث وسوف تقوم المعلمات بمراجعة المواضيع المذكورة في الصف
ومن ثم تقويم أداء األطفال حسب الجدول المرفق لذا يرجى عدم تغيب األطفال خالل هذا االسبوع.
These are the topics that we have covered at school with your child during the 3rd 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.

المادة

اليوم
والتاريخ

المادة

الخميس
2019/5/23

التربية اإلسالمية
(شفهي)

االحد
2019/5/26

اللغة العربية

األثنين
2019/5/27

الرياضيات

الثالثاء
2019/5/28

اللغة االنجليزية

األربعاء
2109/5/29

العلوم

الخميس
2019/5/30

المواضيع المقررة للتقويم





تسميع سورة(العلق -الزلزلة – الشمس  -قريش).
حديث (بشاشة الوجة -حسن الخلق).
صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم (الصادق – األمين).
دعاء ركوب الحافلة.







قراءة كلمات و جمل بسيطة بشكل صحيح.
كتابة الكلمة التي تعبر عن الصورة.
تركيب حروف ومقاطع لتكوين كلمات.
تحليل الكلمات إلى حروف ومقاطع.
نسخ جملة بخط جميل .







كتابة االعداد من (.) 100 -60
تمييز االحاد والعشرات.
الطرح و الجمع ضمن العدد.10
قراءة الوقت بالساعة ونصف الساعة وكتابته.
العد بالخمسات  -العد بالعشرات.

يرجى قراءة التفاصيل الخاصة باللغة اإلنجليزية في خلف الصفحة.







تمييز الطاقة الحركية .
تمييزاالشياء التي تصنع منها الدارة الكهربائية.
تمييزكواكب المجموعة الشمسية.
تمييز كوكب األرض (ظواهر كوكب األرض – الموارد الطبيعية ) .
تمييزالليل والنهار.
تمييزمظاهر الفصول األربعة .

نشاط التخرج وحفالت الفصول الختامية  -وكل عام وانتم بخير

المرشدة األكاديمية
لــبنى عنبـــر

KG2 WEEKLY PLAN
Week 7(26/5/2019 – 30/5/2019)
H.F.W

There, is, are, this,

Revision and
Assessment

Cross curricular
integration

me, where, How,

-Numbers 10, 20, 30, 40,

many, and, at, in, on,

50, 60, 70, 80, 90, 100

under, the, it.

Revise units
(Let’s eat, In the wild,
Jobs) Vocabulary

-Count by tens and write
the numbers

reading

 Revise the letters ( Ll , Jj , Xx , Yy , Zz ) shapes, sounds and
related words
 Revise ( -ig) family words ( fig , dig , wig , big )
 Revise ( -op ) family words ( hop , mop , top )
 Revise (-un) family words( sun , run , bun , fun )

Note: Books will be sent home on Thursday 23 -5-2019 .
Revision sheets will be sent one day before the assessment for revising at
home.

