
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

للروضة الثانية  ثانيجدول مراجعة نهاية الفصل الدراسي ال
2021\2020للعام   

وسوف تقوم المعلمات بمراجعة المواضيع المذكورة لألطفال ومن  ثانييبين الجدول أدناه الخبرات والمعارف التي تلقاها األطفال خالل  الفصل الدراسي ال
 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 the2
st

 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. 
 

 اللغة العربية

 ( : ص-س-ز-ضالحروف التالية-
 (غ-خ-ي-ش-ج-ر

  يميز الحروف مع المدود و
 الحركات.

  بأشكاله المختلفهيكتب الحرف 
 حسب موقعه في الكلمة

 كلمات بسيطة بشكل صحيح. يقرأ 
 .يميز الحرف الذي تبدأ به الصورة 
  يحلل الكلمات إلى حروف ومقاطع

 بشكل صحيح.

 ومقاطع  يركب كلمات من حروف
 .بشكل صحيح

  يميز الالم الشمسية و الالم
 في الكلمات القمرية

 
 
 

 

 الرياضيات

 ( 1-50يكتب األعداد من) 
  يميز اآلحاد و العشرات لألعداد من

(50-1) 
  ع مالمفتاحية لمسائل الج الكلماتيميز

 اللفظية

 ( 10يجمع ضمن العدد) 
  كلمات المفتاحية لمسائل الطرح اليميز

 اللفظية
 ( 10يطرح األعداد ضمن العدد) 

  يقارن بين األعداد باستخدام اشارات
 المقارنة )> ، < ، = (

 الالحق يكمل العدد السابق و 
 ( 0-10يعد تصاعدياً من) 
 ( 0-10يعد تنازلياً من) 
 ( 2-20يعد باالثنينات من) 
 ( 5-50يعد بالخمسات من) 
 ( 10-100يعد بالعشرات من) 
  يميز األشكال ثالثية األبعاد و صفاتها

 اسطوانة( –مكعب  –)هرم 
 

 العلوم
  حصان ( –خروف –دجاجة  –)بقرة  

  يسمي بعض حيوانات الغابة و يميز غذائها 

 نمر ....( –فيل  –زرافة  –) أسد   
 يسمي بعض أنواع الطيور و الحشرات 

 يميز بين الحشرات المفيدة و الضارة 

 يسمي بعض الحيوانات المائية و البرمائية 

 يعدد مراحل دورة حياة الضفدع 

 ( نباتييميز مصادر الغذاء )و حيواني 

 يميز بين الغذاء الصحي و غير الصحي و يعطي أمثلة على كل نوع 

 الهرم الغذائي و يرتبها بشكل صحيح يسمي مجموعات 

 .يعدد أجزاء الحاسوب 

  ً  .يعدد وسائل االتصال قديماً و حديثا

 الحيوان(-النبات-)اإلنسانيميز أهمية الهواء في حياة الكائنات الحية 

 



Numbers:

Revise numbers (29 -30 ) 

Skip counting by tens (10-100)

Shapes:

Revise shapes ( Oval , star , 

heart)

Colours:

Revise colours (Orange , pink , 

purple )

Cross curricular integration

Please revise with your 
child pages: (28 to 45 ) 
from First Friend Class 
Book.

-Recogniz the letter( Bb) shape , Sound  

/b/and some related words

( bag, bed , balloon , bird , bear  , 

butterfly)

Dear Parents: These are the topics that we have covered with 

your child during the 2nd term. We will review them and assess 

the children online through Microsoft Teams . Revision videos 

will be sent via WhatsApp group and Microsoft Teams, please 

play these videos for your child for revising at home.

Revise the letters:
• Revise the letters (Oo , Uu , Pp , Mm , Rr , Vv , Gg , Qq , Dd

, Kk Xx ) Shapes , sounds and some related words and how 
to write the letters correctly between the lines.

• Revise (–at , -et , -en , -op ) family words and their related 
words .

• Revise the digraph /ch/ and the related words:( chocolate , 
kitchen , beach ,  sandwich  ).

Revise the units 5 , 6 , 7
• Revise and read the themes vocabulary  (My Home , My 

Room , On Holiday ).

KG2 WEEKLY PLAN

Week 11(14/3/2021-18/3/2021)

2nd Term Revision & Assessment


