
 

                                       

  

 

 

 الصف : الروضة األولى  

.  11/6/2021حتى نهار الجمعة  6/2021/ 7شرحها من الفترة الممتدة من نهار اإلثنين الواقع فيه  سيتماألهداف التي   

 المادة   األهداف 

 :أن أن يكون قادًرا على الطّفل على  •
 يسّمي وسائل النّقل البحريّة.  •
 يسّمي الشّخص الّذي يقود وسائل النّقل البحريّة.  •
 النّقل البحريّة. من وسائل  يميّز وجهة سير كلّ  •
 يميّز أهمية الوقود لتحرك وعمل وسائل النقل.  •

•  https://www.youtube.com/watch?v=UnyejWbqdmk 
• mbj3Dghtt-h?v=XNr7https://www.youtube.com/watc 
• s-https://www.youtube.com/watch?v=Sj_PzFsPq 

 ثمانية .  ي ويّميّز العددّّ يسم •
 . ثمانية  عدديعّد ما يناسب ال •
 . ّّ يربط مفهوم العدد بالفعل الجسدي  •
 يقتفي/ يرسم العدد ثمانية.  •
• https://www.youtube.com/watch?v=YPqSc7oZjYU 
• https://www.youtube.com/watch?v=76hfPrWBlRQ&t=61s 

 

 لغة عربية 

 

 الجمعة
 

 سورة النّصر 
 ( -1716ص)

 الخميس 
 

 أرسم العدد 

 

 األربعاء 
 

 كتيّب مشوار في مدينتي
 (3بطاقة )

 الثالثاء
 

أرسم  
وسائل النّقل  

 البحريّة.

 اإلثنين 
 

كتيّب مشوار 
 في مدينتي 
بطاقة ص 

(1) 

 

 الوظيفة 

 
 يستظهر سورة النّصر بلفظ سليم.  •
 يُميّز األعمال الصالحة التي تُدخل إلى الجنّة.  •
 . "أّن المسلم يُرّدد عبارة " ما شاء هللا" عندما يرى ما يعجبهيتعّرف على  •
 يتعّرف على المعنى اإلجمالي لسورة النّصر.  •
• LHdZmCJ1cs-https://www.youtube.com/watch?v= 

 

 تربية إسالمية 

Students will  : 
• review letters Bb, Ss, Mm 
• http://youtu.be/_UR-l3QI2nE  
• review numbers 1-7 

http://youtu.be/V_lgJgBbqWE  
• review Shapes  

https://youtu.be/ckiu0IxA8UM 
•  review AB pattern 
• review colors 

http://youtu.be/BGa3AqeqRy0    
 

 

English  

https://www.youtube.com/watch?v=UnyejWbqdmk
https://www.youtube.com/watch?v=XNr7-mbj3Dghtt
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Monday 
Student 

book Page 
91-88-78 

Tuesday 
Trace 

numbers 
from 1 till 

6 

Wednesday 
Create a 

crown (AB 
pattern) 

Thursday 
Student book page 64 

Homework  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الصف : الّروضة الثانية 

 .  2021/  6 /  11حتى نهار الجمعة  2021/ 6 / 7شرحها من الفترة الممتدة من نهار اإلثنين  الواقع فيه سيتم األهداف التي 

 المادة   األهداف 

 . المكتوبة وّ المسموعة ،ّّالمرئية صالت ّاإل وسائل ّييسمّ  - 

 . وّالمكتوبةّعبرّإستخدامّالحواسّّ المسموعة المرئيةّ، اإلتصال وسائلّ يمي زّبين - 

ّوالبط اريةّ،ّسلكي ةّأوّالّسلكي ةّّ. الكهرباء يستنتجّكيفي ةّعملّبعضّوسائلّاإلت صالّ:ّتعملّعلى - 

ّالمنزلّوّفيّالمدرسةّّ.يعد دّوسائلّاإلت صالّالموجودةّفيّّ-
ّيعب رّبجملّبسيطةّحولّوظيفةّكلّنوعّمنّوسائلّاإلت صالّّ.ّ-
ّبجدي ةّالت يّاكتسبتّخاللّهذاّالعامّالد راسيّّ.األةّلألحرفّمراجعةّنهائي ّ
ّعد اًّوكتابةً.ّعشرةيمي زالعددّّ-
ّيربطّمفهومّالعددّبالمعدودّ. - 

 . ١٠  إلى ١ يرتّب األعداد تصاعدياً من  - 

 لغةّعربيّة

ّاألربعاء
 

 3نحن نتواصل صفحة 

 الثالثاء 
 

2نحن نتواصل صفحة   

ّاإلثنين
 

 1نحن نتواصل صفحة 

 الوظيفة 

 ون ". نقلبو ما كنّا له مقرنين ، وإنّا إلى ربّنا لم  سبحان الذّي سّخر لنا هذا: "ركوب السّيارة  دعاءيردّد   -

 يردّد سورة النّصر -

 LHdZmCJ1cs-https://youtu.be/   

 تربية إسالمية 

Students will be able to: 
•  recognize and identify some of the community helpers and their workplace. 

• practice the “Jazz Chant” with students. 
https://youtu.be/tCYysoD9_Vo 
https://youtu.be/KQUDpVDjH0c 
https://youtu.be/r6Oxqyd5qUw 
https://youtu.be/BOv4EnaeM9w 
 
• Identify the spring season. 

https://youtu.be/udrIY0nts-E 
https://youtu.be/GEpJrVkeWbs 

 
• Identify and name the sight word: it 

• Use current word, sentences and expressions already acquired in own daily life 
 https://youtu.be/EQHGVpszv1E 
https://youtu.be/mTqz4u37Gvo 

 
• Name letter Rr with its sound. 

• Form upper- and lower-cases Rr 

• Name and re-tell items that begin with Rr (flashcards). 
https://youtu.be/gUSJeivdEH8 
https://youtu.be/W5z941Xx2fM 
https://youtu.be/RBwJnjbRbro 
 
•  recognize and name the shape: star and heart. 

https://youtu.be/-zO_bEnXM1k 
https://youtu.be/bFAN8ZeHyyY 

English  

https://youtu.be/-LHdZmCJ1cs
https://youtu.be/tCYysoD9_Vo
https://youtu.be/KQUDpVDjH0c
https://youtu.be/r6Oxqyd5qUw
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https://youtu.be/mTqz4u37Gvo
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https://youtu.be/W5z941Xx2fM
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https://youtu.be/QrRca3WdxzM 
https://youtu.be/0lF4vjiS56A 
 
• recognize and name the gold color. 
https://youtu.be/Syyi0jdzc3w 
 
•  name the /abc/ pattern. 

https://youtu.be/MBjjxSx45-Q 

• count from 1 to 10. 

• match the quantity to the identity.  

• name the number words: one till ten. 
https://www.youtube.com/watch?v=SzfFzJGwwZQ 

https://youtu.be/xjnlymFLSdM 
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   الّروضة الثّالثةالّصف : 

.  11/6/2021حتّى نهار الجمعة 7/6/2021األهداف التي سيتم  شرحها من الفترة الممتدة من نهار اإلثنين  الواقع فيه    

 األهداف 
 

 

 يعّبر عن صور قّصة حرفي )ظ( و)ض( بجمل صحيحة. _ّ
 _ يحّدد عناصر القّصة من خالل خريطة القّصة. 

 مباشرة حول القّصة._ يجيب عن أسئلة 
 مّيز حرفي )ظ( و )ض( مّتصل / منفصل ._ ي

 _ يحّدد موقع الحرف في الكلمة .
 _ يستخرج ويمّيز األصوات القصيرة والّطويلة لحرفي )ظ( و ) ض( . 

 _ يقرأ األصوات القصيرة والّطويلة لحرفي )ظ( و )ض(. 
 َكُبَر َظْبُي َبْدٍر(.  –َنَظَر  –َظْرٌف  –ٌر _ يضّم أصوات الحروف لتركيب مفردات بسيطة لحرف )ظ(، ) ظاف  

 َكُبَر َظْبُي َبْدٍر(.  –َنَظَر  –َظْرٌف   –_ يقرأ ويكتب المفردات الفعلّية لحرف )ظ(، )ظاف ٌر 
ْرٌس   ْفَدعٌ  –_ يضّم أصوات الحروف لتركيب مفردات بسيطة لحرف )ض (، ) ض   َضًة (. َأَكَل ر ضا َبيْ  –َرضيٌع  -َأْخَضٌر  –َبْيَضٌة  -ض 

ْرٌس  ْفَدعٌ  –_ يقرأ ويكتب المفردات الفعلّية  لحرف )ض(، ) ض   َأَكَل ر ضا َبْيَضًة (. –َرضيٌع  -َأْخَضٌر  –َبْيَضٌة   -ض 

 لغة عربية 

 

 الجمعة

    قراءة :  - 
(  ضأصوات حرف )114ّصفحة:

كلماتي  وجملي  القصيرة والّطويلة + 
 الجديدة: 
ْرٌس  ْفَدعٌ  –) ض    –َبْيَضٌة  -ض 

َأَكَل ر ضا َبْيَضًة  –َرضيٌع  -َأْخَضٌر 
(.من كتاب اللغة العربّية حروفي 

 كنزي الجزء الخامس. 

 الخميس
تنفيذ بطاقة  -
: 

صفحة:ّ
111-112-
من113ّّ

كتابّّالل غةّ
العربي ةّّ
حروفيّ

كنزيّالجزءّ
ّالخامسّ.

 

 األربعاء
 تنفيذ بطاقة :  -

ّ-108صفحة:ّ

منّكتاب110ّّ

العربي ةّالل غةّ
حروفيّكنزيّ
ّالجزءّالخامسّ.

 

 الثالثاء 

    قراءة :  -ّ
(  ظأصوات حرف )97ّصفحة:

كلماتي  القصيرة والّطويلة + 
َظْرٌف   –) ظاف ٌر  وجملي الجديدة:

َكُبَر َظْبُي َبْدٍر(.+   –َنَظَر  –
من كتاب الّلغة العربّية  90صفحة 

 حروفي كنزي الجزء الخامس. 

 اإلثنين
 تنفيذ يطاقة : -

-94صفحة:ّ

من95-96ّّّّ

كتابّالل غةّّ
العربي ةّحروفيّّ
كنزيّالجزءّ

ّالخامسّ.

 الوظيفة 

 _ يتلو سورة الّتين.
 اإلسالم ) ركن الحّج ( . ُيرّدد حديث أركان -

 سورة الّتين:
UFUVu4lZg-https://www.youtube.com/watch?v=s 

 

 ركن الحج: 

 
dXC3o&t=5shttps://www.youtube.com/watch?v=uptJLT 

 تربية إسالمية 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-UFUVu4lZg
https://www.youtube.com/watch?v=uptJLTdXC3o&t=5s


The students will be able to: 
- identify new vocabulary words 
-  use new vocabulary in new contexts 

- identify, name, and isolate initial/final Yy 
- identify, name, and isolate initial/final, Zz 
- read and write sight words: What/ help /this 

- name , count, and write numbers 1-20  
- recognize the concept of division ( subtraction) 
*Links: 

Letter Y song https://youtu.be/pv5OJN9ZEY4 
 https://youtu.be/rPqhxhd0iJI letter Z story 

https://youtu.be/Q3xJZQzPDkg Subtraction  
 
 

English  

Tuesday 
-Make projects about letter Y  

 

Thursday 
-Make projects about letter Z 

 

Friday 
- Math book: ps: 110/111/119 
 

 

Homework  

 

 

 

 

https://youtu.be/pv5OJN9ZEY4
https://youtu.be/rPqhxhd0iJI
https://youtu.be/Q3xJZQzPDkg

