
 الخطة األسبوعية للمستوى األول 

 خبرة المواصالت 
  2020مارس  12 – 8

:أولياء األمورالكرام،بعد التحية  

نستكمل معكم األسبوع الثاني من خبرة المواصالت للمستوى األول، راجين الفائدة لطالبنا األعزاء،مع تمنياتنا 
.للجميع بالصحة والعافية ،داعين هللا عزوجل أن يحفظ الكويت وسائر بالد المسلمين   

 

:نستقبل استفساراتكم يومي االثنين واألربعاء من الساعة العاشرة إلى الواحدة  ظهراً من خالل العناوين البريدية التالية   

amnasa@dasmanschool.com.kw مشرفة الروضة آمنه صقر                                            

  hudasaf@dasmanschool.com.kw                       المعلمة هدى الصفدية معلمة المستوى األول أحمر  

ayatja@dasmanschool.com.kw المعلمة آيات جميل معلمة المستوى األول وردي                                 

fatimaah@dasmanschool.com.kw المعلمة فاطمة أحمد معلمة المستوى األول بنفسجي وبرتقالي              

  ezdeharya@dasmanschool.com.kw                  المعلمة ازدهار يعقوب معلمة المستوى األول ليموني  

sereenkh@dasmanschool.com.kw المعلمة سيرين الخضري معلمة المستوى األول أخضر وأزرق             

 

 قسم اللغة العربية

 مرحلة الروضة 
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 الدرس األول:  التعرف على بعض أنواع المواصالت البرية واستخداماتها . 

  

• https://youtu.be/SBnsjQKmxNc   

 

 

 

 

 المواصالت البرية: نستخدمها عند التنقل على األرض؛ 

......السيارة ، الباص ، الشاحنة ، القطار : مثل  

 

  

 هيا نصل بين األجزاء لنتعرف على الصورة : 

  

https://youtu.be/SBnsjQKmxNc


 *أحبائي يجب أن نحرص على االلتزام بقواعد األمن والسالمة عند ركوب المركبة : 

 

.لنقم بتوصيل كل سيارة إلى مكان عملها،  ونتعرف على بعض استخداماتها    

https://youtu.be/6vmo6QFqY3E 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/police%2Bcar%2Bclipart&psig=AOvVaw3c5u8qtP4UWLmXd4PEdi0w&ust=1583768890376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDvwoudi-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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 الدرس الثاني :االستماع  إلى سورة الكوثر وترديدها .

   

https://youtu.be/DQyPl1a2d9s 

 

 

https://youtu.be/PJqSO0ydqj4 

 

 

 

 https://youtu.be/0WFmjCiEMrQ 

 

 

 

 

• https://3asafeer.com 

 

 

 

األمانة  :قيمة الربع الثالث  

  

هذه أسرتي  : قصة الربع الثالث  

  

 

:دعاء الركوب   

 

َر لَنَا َهذَا َو َما ُكنَّا لَهُ ُمْقِرنِيَن َو إِنَّا إِلى َربِِّنَا لَُمْنقَِلبُ } { ونَ بسم هللا الحمد هلل ُسْبَحاَن اْلَِّذي َسخَّ  

 الدرس الثالث : ترديد دعاء الركوب 
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https://youtu.be/-93D9bocJgw 

  

    الدرس الرابع :  يميز حرف السين .
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 هيا نساعد الصياد في البحث عن السمكة التي تحتوي حرف السين : 
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 الدرس الخامس :  كتابة حرف السين .

  

 

https://youtu.be/VoY8IxM1--g  
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 الدرس السادس :  يتعرف على كلمة سيارة  .

  

 سـيارة

 * يحدد ويلون :



 الدرس السابع :  تجريد حرف السين .

  
 * يضع دائرة حول حرف السين :

 سيارة فأس سلحفاة

 كأس ساعة جرس

(سـ   س  )  

 * هيا نكتب :



https://youtu.be/TkIuo9eA6fw 

 أعزائي األطفال أرجو منكم : 

. التدرب على كتابة االسم باللغة العربية -  

.قراءة الكلمات البصرية  يوميا   -  

: قراءة القصص العربية إلثراء المفردات اللغوية مثل -  

موقع عصافير )   

 

 

 

:وال ننسى ... أحبائي   

المواظبة على غسل اليدين جيدا  قبل األكل وبعده ، مع الحرص على تناول الغذاء الصحي ، وممارسة 

. التمارين الرياضية  

 

 دمتم في حفظ هللا ورعايته  

 

 

( .س ) واآلن هيا نشاهد قصة حرف السين ، ولنستمع إلى الكلمات المتضمنة لحرفنا الجميل   

  أسود جاء  مع

 إلى  - يحب 

 * الكلمات البصرية : 

 

• https://3asafeer.com 
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