
 

 

 

 

 أولياء االمور الكرام :...........................

سوف يتم تقييم مهارات األطفال في جميع المواد على مدار  

 األسبوعين القادمين
22/11- 9/12/2020  

تقسم المهارات على جميع األيام فمادة اللغة العربية مثال سوف تحتاج ألكثر من يوم للتقييم وسوف  

 , اللغة العربية واللغة االنجليزية : وكذلك باقي المواد فالرجاء مراجعة األطفال في جميع المواد

 ي المهارات التالية :وتحضيرهم للتقييم ف والتربية الوطنية,والتربية االسالمية  , والعلوم, والرياضيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مهارات اللغة العربية

 اإلستماع والمحادثة

.أصوات الحروف القصيرة والطويلة وقراءة تمييز  

,ي ,خس,ر,ج,ع,ط,غ,ق,ف,م,ن,ص,ب,أ,و, د,ب  

ترتيب كلمات  , قراءة الجمل,قراءة الكلمات

.التعبير عن صور,  لتكوين جملة  

 تحليل الكلمات الى أصوات الحروف

كلمات من أصوات الحروفتركيب   

 

 

 مهارات الرياضيات

50العد حتى العدد   

16-1رموز األعداد من تمييز   

16-1قراءة األعداد من  

 ربط العدد بالمدلول والكميات

10الجمع ضمن العدد   

 العدد السابق والعدد الالحق

 تميزو أكمال وتكوين نمط

 الجمع من خالل مسائل كالمية 

 طرق تكوين العدد 

 

 

 

 مهارات اللغة االنجليزية

Writing their name and age 

Read and write uppercase and lowercase letters 

(name and sound) 

Tricky words 

Blending CVC words 

Draw a picture and illustrate 

 التربية االسالمية

  : االداب والمفاهيم التي تعلمها الطفل مثل

لق والرازق يف , اداب االستئذان , هللا الخاالمسلم النظ

والرحيم , محبة هللا للعبد , الرفق بالحيوان وحديث دخلت 

امرأة النار ,اداب الطعام وحديث يا غالم , اداب الدخول 

والخروج من المنزل, اداب النوم , السنة النبوية اسم ونسب 

, هوية  الرسول صلى هللا عليه وسلم ورضاعته وحضانته

,اداب التعامل مع االخرين وحديث الكلمة  الطفل المسلم

  الطيبة صدقة وجميع السور القرانية التي تم تحفطها .  

 

 

  

ALSHOROUQ PRIVATE SCHOOL  
  

وق الخاصة    مدرسة الشر

 العلوم 

الكائنات الحية واالشياء الغير حية   

الحواس الخمسة, أجزاء جسم االنسان   

 دورة حياة االنسان والفراشة والدجاجة

احتياجات النباتات ,  ووظيفة كل منهاأجزاء النبات   

  المناخ : وحاالته  

 

مالحظة : سوف يتم وضع مراجعات على 

الرجاء االطالع          جميع المواد على 

.عليها ونشكر لكم حسن تعاونكم   
LMS 



 

 

 

 الصف
- 

 المادة المادة

Kg2B اللغة االنجليزية  
 

22/11/2020األحد    
Kg2A اللغة العربية 

Kg2C التربية االسالمية 

Kg2D العلوم 

Kg2E الرياضيات 

ABC التربية الوطنية 

Kg2B اللغة االنجليزية  
 

 23/11/2020االثنين  

Kg2A اللغة العربية 

Kg2C التربية االسالمية 

Kg2D العلوم 

Kg2E الرياضيات 

ABC التربية الوطنية 

Kg2A اللغة االنجليزية  
 
 

24/11/2020الثالثاء    

Kg2B اللغة العربية 

Kg2E التربية االسالمية 

Kg2C العلوم 

Kg2D الرياضيات 

Kg2A اللغة االنجليزية  
 

25/11/2020األربعاء     
Kg2B اللغة العربية 

Kg2E التربية االسالمية 

Kg2C العلوم 

Kg2D الرياضيات 

Kg2C اللغة االنجليزية  
 

 26/11/2020الخميس 
 

Kg2D اللغة العربية 

Kg2A العلوم 

Kg2B الرياضيات 

Kg2E التربية الوطنية 

Kg2C اللغة االنجليزية   
 

6/12/2020 االحد  
Kg2D اللغة العربية 

Kg2A العلوم 

Kg2B الرياضيات 

Kg2E  الوطنيةالتربية  

Kg2D اللغة االنجليزية  
 

7/12/2020االثنين   
Kg2E اللغة العربية 

 Kg2A   التربية االسالمية 

Kg2B العلوم 

Kg2A الرياضيات 

Kg2D اللغة االنجليزية  
 

8/12/2020الثالثاء   
Kg2E اللغة العربية 

 Kg2A التربية االسالمية 

Kg2B العلوم 

Kg2A الرياضيات 

Kg2B   التربية االسالمية   
 

9/11/2020األربعاء   
Kg2E   العلوم  

Kg2C  الرياضيات 

2020-2020 جدول امتحانات نهابة الفصل الدراسي األول  



 

 

 

 

 

 

 

Kg2D التربية الوطنية 


