جدول مراجعة وتقويم الروضة الثانية للفصل الدراسي االول
()2019 – 2020
يبين الجدول أدناه الخبرات والمعارف التي تلقاها األطفال خالل الفصل الدراسي االول 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 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.

المادة

اليوم
والتاريخ

المادة

األربعاء
2019/11/20

التربية اإلسالمية
(شفهي)

الخميس
2019/11/21

الدراسات االجتماعية

األحد
2019/11/24

اللغة العربية

األثنين
2019/11/25

العلوم

الثالثاء
2019/11/26

اللغة اإلنجليزية

األربعاء
2019/11/27

الرياضيات

الخميس
2019/11/28

المواضيع المقررة للتقويم
 قرآن كريم  :سورة (النصر -الشرح  -قريش).
 حديث شريف:
 آداب الطعام ( ص – )9 فضل الزراعة (ما من مسلم يغرس غرسا ً أو يزرع زرعا ً فيأكل منه طير أو انسان أو بهيمة اال كان له به صدقة) األدعية:
 دعاء النظر في المرآة ( ص – )36
 دعاء زيارة المريض (اللهم رب الناس اذهب البأس،اشف أنت الشافي شفاء ال يغادر سقما). دعاء االستيقاظ من النوم( .ص – ) 45






















رضاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم (ص – )15
يميز أفراد العائلة و أسماءهم .
يميز المهن المختلفة و األدوات الخاصة بكل مهنة.
يميز الممتلكات العامة والخاصة.
يميز أهم المعالم في اإلمارات .
يميز المواقع المألوفة في المجتمع.
يلون علم االمارات مستخدما ً األلوان الصحيحة.
يميز رقم االتصال باالسعاف ( )998و رقم االتصال بالشرطة()999
الحروف التالية  ( :ب – م – و – ف – ث – ذ – ظ – ت – د )
يميز الحروف مع المدود و الحركات.
قراءة كلمات بسيطة بشكل صحيح.
كتابة الحرف الذي تبدأ به الصورة.
توصيل الصورة بصوت الحرف الصحيح
تحليل الكلمات إلى حروف ومقاطع بشكل صحيح.
نسخ جملة بخط جميل .
يميز أدوات العلوم المختلفة
يميز أجزاء واحتياجات النبات .
ترتيب مراحل نمو النبات.
يميز الحيوانات التي تعيش بالصحراء
يميز مظاهر الفصول األربعة
يميز بين الكائنات الحية و الكائنات الغير حية

يرجى قراءة التفاصيل الخاصة باللغة اإلنجليزية خلف الصفحة.






كتابة األعداد من (.)1-20
الجمع ضمن العدد . 10
تمييز اآلحاد والعشرات .
مقارنة األعداد باستخدام ( < . ) > ، = ،
العدد السابق و الالحق
حفلة العيد الوطني

مالحظة  :سوف يتم إرسال الكتب وأوراق المراجعة تباعا ً لالطالع عليها وللمتابعة مع أطفالكم في المنزل .
المرشدة األكاديمية
لبنى عنبر

KG2 WEEKLY PLAN
Week 12 (24/11/2019 – 28/11/2019)
H.F.W

Hello, I am, look, my,

Revision and
Assessment

what, who, he, she,
is, it, are, you, the

Revise units

Cross curricular
integration
Numbers ( 1 – 26 )
All shapes and colors

(Hello , Our School . My

yes ,no, me, we, can ,
can’t .

Feelings, I can jump )

Vocabulary reading

 Revise the letters (A a , N n , C c, T t, , S s, H h, I i, B b, E e , R
r) shapes, sounds and related words
 Revise the diagraph: (sh) and words related
(sheep , fish , shop, shoes , shark)


Revise the diagraph: (th) and words related
(throw , bath , thick , thin)

 Revise ( -an ) family words (van , man , pan , fan, can)

Note: Revision sheets and books will be sent home on Monday 25-11-2019
for revising at home.

