
 

 

وسوف تقوم المعلمات بمراجعة المواضيع المذكورة في الصف  الثانيخالل  الفصل الدراسي  األطفال يبين الجدول أدناه الخبرات والمعارف التي تلقاها
 .خالل هذا االسبوع لذا يرجى عدم تغيب األطفال حسب الجدول المرفق ومن ثم تقويم أداء األطفال

These are the topics that we have covered at school with your child during the 1
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إرسال الكتب وأوراق المراجعة تباعاً لالطالع عليها وللمتابعة مع أطفالكم في المنزل . مالحظة :سوف يتم

 المرشدة األكاديمية

 لبنى عنبر

 

 للتقويمالمواضيع المقررة 
 

 المادة

 مادةال        

 اليوم
 والتاريخ 

 (.كوثرال-رقدال -يلحفظ سورة)الف 

 ( الكلمة الطيبة صدقة – الرفق بالحيوانحديث  .) 

 حفظ الشهادتين. 

 :األدعية 

  دخول المسجددعاء  –  دخول المنزلدعاء. 

 التربية اإلسالمية
 )شفهي(

 الخميس
14/3/2019 

  بشكل صحيح. كلماتقراءة 

  لصورة.ا الكلمة التي تعبر عنهاكتابة 

 .تحليل الكلمات إلى حروف ومقاطع بشكل صحيح 

 .تركيب الكلمات من حروف ومقاطع بشكل صحيح 

 جملة بشكل صحيح بنسخ . 

 األحد اللغة العربية
17/3/2019 

 ( 1-50كتابة األعداد من). 
  10الطرح ضمن العدد . 
  10الجمع ضمن العدد . 
  10العد التصاعدي والتنازلي ضمن العدد ضمن . 
 .العد باالثنينات 
 . كتابة العدد السابق والالحق 

 الرياضيات
 األثنين

18/3/2019 

 اللغة اإلنجليزية يرجى قراءة التفاصيل الخاصة باللغة اإلنجليزية في خلف الصفحة.
 الثالثاء

19/3/2019 

 . تمييز حيوانات المزرعة وحيوانات الغابة 
  تمييز الحيوانات المائية والبرمائية . 
  الحشرات الضارة والمفيدة والطيور .تمييز 
 خصائص الماء وحاالته ودورة الماء في الطبيعة. 
 .المغناطيس 
 . اآلالت القديمة والحديثة 

 العلوم 

 األربعاء
20/3/2019 

 
 . االحترام والتعاون 

 . النظافة 

 . آداب شرب الماء 

 . الصبر 

 الدراسات االجتماعية

 الثانيجدول مراجعة وتقويم الروضة الثانية للفصل الدراسي 

(2019 – 2018 ) 



H.F.W 

There, is, are, this, 

me, where, How, 

many, and, at, in, on, 

under, the,  it. 

 

Cross curricular 

integration 

-Numbers 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90, 100 

-Count by tens and write 

the numbers 

 Revise the letters ( K k, O o, P p, Mm, Rr, U u, V v, G g, Q q, D d,) 

shapes, sounds and related words 
 

 Revise the diagraph: (ch) and words related                                     

(chocolate, beach, chair, kitchen, sandwich) 
 

 Revise the prepositions of place  (in, on, under, behind, next to) 
 

 Revise ( -at )  family words  ( mat, cat, rat, fat, hat ) 
 

 Revise ( -et )  family words  ( vet, net, wet, pet, jet ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KG2 WEEKLY PLAN 

Week 10 (17/3/2019 – 21/3/2019) 

Revision and 

Assessment 

Revise units           

(My Home, My room, On 

Holiday ) Vocabulary 

reading 

   Note: Books  will be sent home on Thursday 14 -3-2019 , Revision sheets will 

be sent one day before the assessment for revising at home. 


