البرنامج األسبوعي للمواد التي تدرس
باللغة العربية للروضة الثانية
اللغة العربية
تشرين الثاني( 2017 )11

يُقدم مفهوم الوحدة من خالل القصص والصور

( )11تشرين الثاني
وحدة التلفاز

(11 2-1 (+ 10/ 31-30-29
حرف ( ر) قصته  ،صوته
،اشكاله ،كلماته ،جملته
ص ( )23 –22
درس الضمة  :ص( ) 15
الكلمات البصرية  :من ،أن
جملة الحرف :
في العش أفراخ صغيرة
 10 / 2يوم العلم

9–5
حرف ( س) قصته  ،صوته
،اشكاله ،كلماته ،جملته
ص ( )25 –24
درس الكسرة  :ص( 31 – 30
)
الكلمات البصرية  :رسم  ،سا ر
جملة الحرف :
ركب باسل على الفرس

16 - 12
حرف ( ل) قصته  ،صوته ،اشكاله
،كلماته ،جملته
ص ( )27 –26
درس السكون :
ص() 43 – 42
الكلمات البصرية  :الى ،على
جملة الحرف :
تسكن سالي عند الجبل العالي

23 - 19
حرف ( ج) قصته  ،صوته
،اشكاله ،كلماته ،جملته
ص ( )35 –34
الكلمات البصرية  :وجد  ،جاء
جملة الحرف :
جلس جاسم على الدرج

30-26
حرف ( ز ) قصته  ،صوته  ،أشكاله
كلماته  ،جملته ص ( ) 37-36
الكلمات البصرية :
لنا َ ،علِ َم
جملة الحرف :
جلس زياد بعيدا عن التلفاز
-11-30يوم الشهيد

نرجو من األهل الكرام :

 مساعدة طفلكم في البحث عن أشياء من بيئتهم الجميلة تحتوي على هذه الحروف  ،و تركيب كلمات من هذه الحروف
 مساعدة طفلكم في التعرف على شكل الكلمات البصرية بطريقة اللعب ( تكتب الكلمات على بطاقات ويقوم األب أو األم بسؤال طفلهم ،ثم يتبادلون األدوار
ليقوم الطفل بسؤال والديه)  ،و محاولة تركيب بعض الجمل البسيطة التي تحتوي هذه الكلمات
 مساعدة طفلكم في استخدام الحاسوب في البيت وكتابة هذه الحروف

الرياضيات
الروضة الثانية

تشرين الثاني()11

11 ) 2-1 ( 10 ) 31-30-29
األعداد من
( ) -5-4-3-2- 1
من صفحة
( ) 34—11

9-5
قراءة الصفر وكتابته
التساوي
من صفحة ( ) 48-35

16-12
أكبر من  +أصغر من
مقارنة األعداد من
( ) 5----0
من صفحة ( ) 68-49
أكبر بواحد من صفحة
( ) 84----69

نرجو من األهل الكرام :
 مساعدة طفلكم في حل الواجبات المنزلية الموجودة في الكتاب

23-19
العددان ( ) 8-7-6
من صفحة
( ) 110 – 93
العدد من ( ) 10 -9
من صفحة
( ) 136—111

30-26
مقارنة األعداد
من ( ) 10 – 0
أكثر بواحد من صفحة
( ) 150 – 137
األعداد الترتيبية حتى
الخامس
من صفحة
( ) 168 – 151

التربية االسالمية

(  )11تشرين الثاني
9-5
 سورة االخالصص 14
االستماع لسورة االخالص من
آلة التسجيل

-

16-12
مولد الرسول (ص)
ص15
عمل لوحة عن درس
مولد الرسول الكريم
شجرة عائلة الرسول
صلى هللا عليه وسلم

23-19
 سورة الفيلص17-16
عرض قصة
اصحاب الفيل
على السمارت
بورد
عمل مجسم
سورة الفيل
أوراق عمل

نرجو من األهل الكرام :
 ترديد سورتي اإلخالص والفيل قبل النوم




مشاركة طفلكم برسم شجرة عائلة

رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم )

-

30-26
مراجعة الدروس
وتقييمها
سورة الفيل

العلوم (الروضة الثانية)
ا
11تشرين الثاني
وحدة النباتات

9-5

16-12

 أجزاء النباتات ص23 أوجه الشبه و االختالف بين ما تحتاجه النباتات كي تنمو ص 24النباتات ص25 مراحل نمو النبات ص26عرض مشاهد درامية عن النباتات عرض مشاهد درامية عنمراحل نمو النبات

23-19
أوجه الشبه و االختالف بين
األوراق ص27
 واألزهار ص28 زراعة الشتالت الصغيرةفي الحديقة المدرسة

30-26
 أجزاء النبات التي نأكلها ص29 11 / 30يوم الشهيد

 نشاط سلطة الفواكه و الخضارمراجعة و تقييم

