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خططالاستكمالأهميةعلىمنا ًوحرصاالبالد،بهاتمرالتيللظروفنظرا

الدراسية

لالتواصمواقععبرالدروسإرسالسيتماألعزاء؛لطالبنامصلحةفيهلما

.االجتماعي

قسم الدراسات العربية.مكروهكلمنوشعبهاالكويتهللاوحفظللجميعالسالمةالمولىسائلين

مرحلة الروضة 



ثنني والأرب• ولياء الأمور ،،، س نكون عىل تواصل  ابلرد عىل اس تفساراتمك يويم الأ عزاان أأ عاء من لك اس بوع أأ

س توى الواحدة ظهراً  عرب الربيد الإلكرتوين للمعلامت ال ( 1)العارشة صباحاً وحىت الساعة ( 10)من الساعة 

... الثاين 

**amnasa@dasmanschool.com.kw:منسقة قسم رايض الأطفال ** 

hudasaf@dasmanschool.com.kw

ayatja@dasmanschool.com.kwsereenkh@dasmanschool.com.kw

ezdeharya@dasmanschool.com.kw

sundusab@dasmanschool.com.kw

Kg2 Red Kg2 Aqua 

Kg2 Orang - Pink Kg2 Lime - Green

Kg2 Purple -Blue



منصة جنى

للقرائةاالنتظارفيجنةمنصةالصغاراعزائي
رالسوكلمةالمستخدماسمارسالسيتمواالستمتاع

تابعونا.....االلكترونيالبريدعلى

.الثاينس توىال الروضةطلبةاىلجمانيةمنصة،العربيةالقصصأ لفتضمجىنمنصة



تها التعرف على بعض أنواع المواصالت البرية و استخداما:  الدرس األول

•https://youtu.be/tXib3l17KQg

• https://youtu.be/SBnsjQKmxNc

المختلفة،أوالموادالخرمكانمناألشخاصلنقلتُستخدموسيلةهيالمواصالت

:مثلاألرضعلىآخرالىمكانمنالتنقلعندنستخدمها:البريةالمواصالت

.س يارة اسعاف –س يارة مطايف –س يارة الرشطة –الس يارة 

https://youtu.be/tXib3l17KQg
https://youtu.be/SBnsjQKmxNc


(  ق ) حرف  :  الدرس الثاني

(. ق ) يتعرف على حرف •

(.  ق ) يذكر كلمات تبدأ بالصوت األول للحرف •

( .ق  –ُق –َق ) يتعرف على أصوات الحرف •

.بالصورة ( ق ) يربط الحرف •

.من بين الحروف ( ق ) يميز الحرف•

.بالطريقة الصحيحة( ق ) يتعرف على كيفية كتابة حرف  •



:  الكلمات البصرية لهذه الخبرة هي* 

أسود

يحب

جاء

إلـىمـع



**لنردد سوياَ دعاء ركوب المواصالت : أعزائي األطفال **

َر لَنَا َهذَا َو َما كُ } ي َسخَّ ن يَن َو إ نَّا إ لى رَ بسم هللا الحمد هلل ُسْبَحاَن اْلَّذ  ب ِّنَا نَّا لَهُ ُمْقر 
{ لَُمْنقَل بُونَ 

** هيا نستمع الى سورة الكوثر: أعزائي األطفال ** 

https://youtu.be/DQzfo8eQEgU



هذه أسرتي :قصة الربع الثالث

https://youtu.be/ttJD_mJ2B18

األمانة  :قيمة الربع الثالث

https://3asafeer.com

https://youtu.be/ttJD_mJ2B18
https://3asafeer.com/
https://www.google.com.kw/url?sa=i&url=https://www.tasmeemme.com/project/64928/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%8A&psig=AOvVaw26rlXXvJbYJItEBRK3BEJA&ust=1582910845302000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD-08-g8ucCFQAAAAAdAAAAABAd


( .ق) يتعرف على كلمات تبدأ بالصوت األول للحرف •
.  في الكلمات التالية ( ق ) حوط حول حرف 

قـاربق

قــطار

قـلـم





.و لون( ق ) صل الصور المناسبة بحرف 

ق



.( ق) هيا نتعرف على طريقة كتابة  حرف 

• https://youtu.be/Jr6tAAHhJBAhttps://youtu.be/R12SB7qWPdo

https://youtu.be/Jr6tAAHhJBA






( .ق  -ُق -َق ) يتعرف على أصوات الحرف 

ــــ.......قَ 
صر

ــبع.......قُ 
ة

ــط.......ق  
ة


