
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األولىللروضة  ثانيجدول مراجعة نهاية الفصل الدراسي ال
2021\2020للعام   

وسوف تقوم المعلمات بمراجعة المواضيع المذكورة لألطفال ومن   ثاني يبين الجدول أدناه الخبرات والمعارف التي تلقاها األطفال خالل  الفصل الدراسي ال 
.   وحضور الحصص المقررة  حسب الجدول المرفق لذا يرجى عدم تغيب األطفالوذلك عن بعد من خالل تطبيق تيمز   أدائهمثم تقويم   

 

These are the topics that we have covered at school with your child during the2st 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 online. 

 اللغة العربية 

 ط – زالحروف التالية : ) يميز  •
  – خ-ن  - ر – ض  – ث  – ص–
 ( غ- ل

يصل الصورة بالحرف الذي تبدأ  •
 به 

 يحدد الحرف المطلوب في الكلمة  •

يميز الكلمات التي تحتوي على   •
 الحرف المطلوب  

  –ص  –ط  –يقرأ الحروف ) ز  •
  –ل  –خ   –ن  –ر  –ض   –ث 
 غ ( 

يكتب الحرف الذي تبدأ به   •
 الصورة

 

 
 

 الرياضيات 

 ( 30 – 1يعد األعداد من )  •

 ( 14  – 7يميز األعداد من )  •

  7يربط العدد بالكمية التي تمثله من )  •
– 14 ) 

يميز اآلحاد و العشرات لألعداد من   •
(10-14) 

 ( 14  – 7يكتب األعداد من )  •

 يميز العدد التالي  •

 يكمل النمط المحدد  •

 

 

 

 

 العلوم
يميز بين الكائنات الحية والكائنات  •

 الغير حية 

يذكر على األقل ثالثة من حيوانات  •
 المزرعة  

يذكر على األقل ثالثة من حيوانات  •
 الغابة 

 يميز بين الطيور والحشرات •

يذكر على األقل ثالثة من الحيوانات  •
 البحرية 

يميز مظاهر الفصول األربعة ) الشتاء  •
 الربيع (  –الخريف  –الصيف  –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dear parents, Revision videos will be sent via WhatsApp group and 

Microsoft  Teams on Thursday, please play these videos for your child for 

revising at home.

Revision & Assessment

KG1 WEEKLY PLAN

Term 1

Week 11 (14/03/2020-18/03/2020)

Revise units 5,6,7 

Unit 5:Shapes & Colours

Unit 6: My Farm

Unit 7: My Clothes 

Numbers: from 1 to 15

• Revise the letters

(Jj, Kk, Ll, Mm, Nn,Oo, Pp, Qq, Rr) 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.

• Match the uppercase letter to its lowercase.

• Count and recognize the numbers from 1 to 15

• Recognize Shapes and Colours: 

(circle, square, rectangle, star, triangle, oval, heart, diamond)

( red, green, blue, yellow, orange, pink, purple)

• Recognize the farm animals and clothing items.

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

book, and the PowerPoints that we have sent during the term for more 

practicing.


