الروضة الثانية
ّ
الصفّ :

الفصل الثالث(المحور الخامس) من ّ 2أيار إلى  31حزيران 2132
قصة
ّ

غزول".
"الغ از ُل ّ
قصة
تعرف غالف ّ
 ّغزول".
"الغ از ُل ّ

محادثة

إكتشاف الحرف

 -ما هو عنوان

قصة:
 -أحاوط بطل ّ

غزول".
"الغ از ُل ّ
 -أصل األعداد من 1

القصة؟
ّ

الرسم؟
 -ماذا ترى في ّ

 -تمييز عنوان غالف

شخصيات
 من همّ

جديدة:

 -إلى أين نزل الغزال؟

الرسم.
حتّى  9وأكمل ّ
 -أربط العنوان

القصة؟
القصة من عنوان آخر .هذه
ّ
ّ
 من يعيش في مغارة؟ إكتساب مفرادات -اإلجابة عن أسئلة

تطبيقية
تمارين
ّ

المناسب بالغالف.

ألون في ك ّل خانة ما
 ّهو طويل.

 -ماذا شاهد؟

بجمل بسيطة.

التدرب على التّمييز
 ّبين طقس حار وبارد.
 -مالحظة الفوارق بين

يفية
الص ّ
الثياب ال ّش ّ
توية و ّ
وعالقتها بالطّقس.
 التّمييز بين العددين.9 – 8
العد حتّى العدد .9
 ّ -إكتساب مفردتين

طويل قصير.

 التّمييز بين طويل –قصير.
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عديات وأغاني
ّ
 -غصن اللّوز.

محادثة

قصة
ّ

إكتشاف الحرف
وقراءته

إكتساب العبارة التّالية
غزول في األفيال؟
"يعيش الغزال ّ

 -لماذا ركضت

مغارة" .ولفظها لفظًا
صحيحا.
ً

الرسم والتّعبير
 قراءة ّعنه.

 التّمييز بين الجملةالرسم.
وّ

تطبيقية
تمارين
ّ
الدائرة تحت
ألون ّ
 ّالبنت الواقفة باألصفر
الدائرة تحت البنت
وّ

 -ماذا فعلت األفيال؟

الجالسة باألخضر

ركض الغزال؟
 لماذاَ
خاف؟
 َم ْنَ

الهر
ألون مظلّة ّ
 ّباللّون األحمر.

قال الغزال
 ماذا َألمه؟
ّ

المظالت.
أكمل رسم
ّ
 ّالسلة
ُلون باألحمر ّ
-أّ

السلة
الخفيفة وباألصفر ّ

تعرف كلمة "الغزال".
 ّ -التّمييز بين واقف /

الثّقيلة.

جالس.

 -إكتساب عبارة "تقع

المغارة في أحد الجبال"
اضحا
ولفظها لف ً
ظا و ً

وصحيحا.
ً

تعرف كلمة "جبال".
 ّ -إكتساب اللّون

األحمر.

 إكتساب عبارةَ " :ن َز َلالسهول".
الغ از ُل إلى ّ
تعرف كلمة
 ّالسهول".
" ّ

 التّمييز بين ما هوثقيل وما هو خفيف.
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عديات وأغاني
ّ
 "كان في بيت فيغزال".

قصة
ّ
 -تنمية القدرة البصرّية.

 تدريب التّالميذ علىالرسم والكلمة
قراءة ّ
المعبرة عنه مع
ّ
بالرسم.
اإلستعانة ّ

الرسم
 التّمييز بين ّوالكتابة.

محادثة

إكتشاف الحرف
وقراءته
 إكتشاف الحرف "ل"بصريًّا.

تطبيقية
تمارين
ّ
الرسم بالكلمة
 أربط ّالمناسبة له.

الصوت "ل"
تعرف ّ
 ّفي كلمة.

الدائرة تحت
ألو ُن ّ
 ّسمعت صوت
الرسم إذا
ُ
ّ

الصوت "ل".
ّ
 -لفظ كلمات فيها

ألون الحرف "ل".
 ّ -أحاوك الحرف "ل"

 -إعطاء كلمات فيها

"ل".

-إكتساب عبارة" :شاهد

الصوت "ل".
ّ
 -تدريب التّلميذ على

في الكلمات التّالية.

الرسم
 -الجمع بين ّ

مختلفة.

 -أرسم الحرف "ل"

عددا من األفيال".
ً
تعرف كلمة األفيال.
ّ -

أمرر أداة الوخز
 ّرسم الحرف "ل" بوسائل على الحرف "ل".

النقط.
بعا ّ
متّ ً
 -ألصق كلمات الجملة

والكلمة.

إكتساب عبارة "ركضت

التّالية" :خاف الغ از ُل
غزول.
ّ

األفيال الستقبال

غزول".
ّ

الهر :شكله
تعرف ّ
 ّلونه – طريقة عيشه –
حركاته – مأكله …

الرفق بالحيوان
 ّبالهر.
ّ
وكيفية اإلهتمام ّ
 -إكتساب عبارة:

"خاف الغزال وعاد إلى

المغارة.

 -إكتساب العبارة

التالية:

ألمه :لن أنزل من
قال ّ
المغارة إالَّ معك.
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عديات وأغاني
ّ

قصة
ّ
القصة مع
 سردّ
اإلستعانة برسوم

الكتاب.

محادثة

إكتشاف الحرف
وقراءته

 ما هو عنوانالقصة؟
ّ

تطبيقية
تمارين
ّ

ألون باألحمر الخطّ
 إكتشاف الحرف "ش" ّ -صوتًا وصورة.
األفقي وباألصفر الخطّ
ّ

شخصيات
 من همّ

العمودي.
ّ

جده في
 من زَار بيت ّالقرية؟

"ش".

والحيوانات الّتي تسبح.

الرجل في
 ماذا كان ّالصورة يلبس على
ّ

 أ ّلون الحرف "ش" فيالكلمة.

قصة "الكلب
 ّغبروش".

الرجل؟
 -ما اسم هذا ّ

 التّمييز بينالحيوانات الّتي تطير

والحيوانات الّتي تمشي

 التّذكير بالخطّينالعمودي واألفقي.
ّ

تعرف مفردتين:
 ّقريب من  /بعيد عن.

الرسم الّذي
 أحاوط ّالصوت
أسمع فيه ّ

القصة؟
هذه
ّ

مرر أداة الوخز
أ ّعلى الحرف "ش".

رأسه؟

 -أحاوط الحرف "ش"

الجد
 من كان يرافق ّإلى البساتين؟

في الكلمات.

أكمل الحرف "ش".
 ّألون ما هو قريب
ّ -

 -من كان يسمع كالم

الجد شكري؟
تعرف بعض الخضر
ّ
 ّ من رأى أعشاشوالفاكهة.

السلة.
من ّ

العصافير؟

 -ماذا أحنى غبروش؟
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عديات وأغاني
ّ

السادس :نجاح فرحات.
المحور ّ

قصة
ّ
قصة
تعرف غالف ّ
 ّ"نجاح فرحات".

محادثة
 ما هو عنوانالقصة؟
ّ

المكان المناسب من

 تحديد موقع العنوان -إكتشاف اللّون

بنجاحه؟

األسود.

وقراءته

 -ألصق العنوان في

 -من أين عاد فرحات؟

القصة.
على غالف
ّ

إكتشاف الحرف

تطبيقية
تمارين
ّ

الغالف.

أقص خيوط صوف
 ّسوداء وألصقها على

فرحا
 -من كان ً

 -من قال :هذا بفضل

رأس فرحات.

 -فهم المتعلّم ما

الخضر والفاكهة؟

 -ألصق ما طعمه حلو

فهما
في إطار
ّ
القصة ً
مجمالً.

والخضر؟

 -ماذا قالت

بجمل بسيطة.

 -ماذا قالت التّفاحات؟

يصغي إليه وما يشاهده  -ما هي أنواع الفاكهة

 -اإلجابة عن أسئلة

 -إكتساب مفردتين حلو

األول وما
في العمود ّ
طعمه مالح في العمود
الثاني.

ألون ما هو ناعم.
ّ -

البرتقاالت؟

– مالح.

 -إكتساب عبارة :عاد

فرحات من المدرسة
فرحا بنجاحه".
ً
 -قراءة رسم

تعرف كلمة فرحات.
 ّ -إكتساب مفردتين:

ناعم – خشن.

 -إكتساب الخضر

والفاكهة.
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عديات وأغاني
ّ

قصة
ّ

محادثة

إكتشاف الحرف
وقراءته

 -إكتساب جملة "قالت

 ماذا تسهّلالخسات؟
الخيارات و ّ

الصوت "ت"
تعرف ّ
 ّفي كلمة.

تعرف أغراض المطبخ:
ّ -

الخسات؟
و ّ

الصوت "ت".
ّ
 -لفظ كلمات فيها

زينات :هذا بفضل
الخضر والفاكهة".
ملعقة – شوكة …

 -ماذا قالت الخيارات إعطاء كلمات فيها

 -إكتساب عبارة :فقالت

الصوت "ت".
ّ
الرمز
 -التآلف مع ّ

 -سرد مراحل تحضير

 -تمرين اليد على رسم

الرتقاالت :نحن نحمل
الفيتامين "ث".

عصير البرتقال.

 -إستخدام األفعال

"ت".

الحرف "ت".

تطبيقية
تمارين
ّ
 أحاوط أغراضالمطبخ.

 -ألصق صور

تحضير عصير البرتقال

بالتّسلسل.

 أربط ك ّل رسم بالعددالمناسب له.
الرسم بالكلمة
 أربط ّالمنسبة له.

 -أحاوطُ الحرف "ت"

في الكلمات.

التّالية :أغسل – أقطّع…

 -أرسم نقطًا على ظهر

نقوي
الموزات" :نحن ّ
العظام".

القصة
 ألصق رسومّ

الدعسوقة.
ّ

 -إكتساب عبارة :قالت

بالتسلسل.

ألون الحرف "ت".
 ّ -أرسم الحرف "ت".

تعرف العددين .11 – 9
 ّالعد حتّى .11
 ّ -إكتساب عبارة" :نحن

ُنبعد المرض عن جسم
اإلنسان".

 -إكتساب العبارة التالية:

"قالت الخيارات

الخسات" :نحن نسهّل
و ّ
عملية الهضم".
الرسم
 -المطابقة بين ّ

والكلمة.

النقطة.
تعرف ّ
 ّالقصة من خالل
 سردّ

الرسوم.
ّ
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عديات وأغاني
ّ
جدي عندو جنينة.
ّ -

قصة
ّ

محادثة

وقراءته

نمو
 إكتساب عبارة" :كلّنا َ -من يساعد في ّنمو الجسم" .الجسم؟
نساعد في ّ
 -إكتساب عبارة :قالت

معا:
الفاكهة والخضر ً

نحضر سلطة
"تعالوا
ّ
فاكهة وسلطة خضر

إكتشاف الحرف

ستحضر
 ماذاّ

الفاكهة والخضر؟

تطبيقية
تمارين
ّ

عديات وأغاني
ّ

 -إكتشاف الحرف "ع"

 -األشكال.

" -زرعنا جزرة"

صوتًا وصورة.
 -تمييز الحرف "ع"

 تلوين الحرف "ع" -رسم الحرف "ع"

 -سمك أحمر

عدة أحرف.
من بين ّ

تعرف الحرف "ع".
ّ -

ونحتفل بنجاح فرحات".
 -مراجعة تمييز

األلوان.

تعرف فاكهة:
 ّتفّاح…
تعرف بعض األدوات
ّ -

س ّكين…

 -معرفة تحضير سلطة

فاكهة.

 -إكتساب مفردات :

أق ّشر…

 -األشكال :الدائرة

والمرّبع والمستطيل
والمثلث.

قصة :صوفي في
 ّالطّبيعة.
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هبية
السم َكة ال ّذ ّ
ّ -

