
 
Monthly planning for the academic year 2019-2020 Kindergarten II syllabus 

Month Arabic 

September 

س -ر -ف: دالتعرف على األحر  
 التعرف على الحركات والمدود 

س مع الحركات والمدود  –ر  –قراءة و كتابة االحرف: د   
ج (-س –ر   -التعرف على كلمات تحتوي هذه الحروف) د   

والمدود إمالء فً هذه االحرف مع الحركات  
 تمٌٌز االحرف فً الكلمات

October 

ت  مع الحركات والمدود قراءة وكتابة -ز –ب   -التعرف على األحرف : ع   
سمً اكتابة   

ز  مع الحركات والمدود -ب   -ع  –إمـــــالء: فً األحرف ج   
َزَرَع   –َدَرَس  –إمالء فً الكلمات: َدَرُج   

 قراءة االحرف مع الحركات والمدود

November 

مع الحركات والمدود  ش  – خ –ف  –التعرف على األحرف: ح   
 امالء فً االحرف مع الحركات والمدود

فادي –فاَز  –توُت  –حوُت  –َجَرُس  –امالء فً الكلمات:تاُج   
 قراءة كلمات تحتوي األحرف التً تعلمناها سابقا.

December 
 مراجعة 
 إمتحانات

 اجازة الفصل األول 

January 

أ   –م  –ص  –ن  –ط  –التعرف على الحرف:  ق   
 التعرف على كلمات تحتوي هذه األحرف 

 قراءة كلمات تجتوي األحرف التً تعلمناها سابقأ
 تحلٌل كلمات إلى حروف ومقاطع

 إمالء األحرف مع الحركات والمدود وكلمات تحدد الحقأ

February 

ظ   مع الحركات والمدود  –ث  –ذ  –غ  –ك  –التعرف على الحرف: ل   
 إمالء الحرف مع الحركات والمدود وكلمات تحدد الحقا

التدرب على كلمات جدٌدة  –قراءة   
 كتابة الحرف األول من اسم الصورة

 
 

March 

ي مع الحركات والمدود –و  -هـ  –التعرف على األحرف:  ض   
بالترتٌبكتابة الحرف   

 كتابة اسم الصورة
 امالء كتابة الحرف بالترتٌب و كلمات تحدد الحقا

 اجازة الفصل الثانً

April 

 مراجعة عامة حول كل األحرف والتمرٌنات واألهداف التً تعلمناها سابقا
ي –كتابة األحرف بالترتٌب أ   

 حل اوراق عمل 
 تمرٌنات وانشطة متنوعة
 إمالء: كلمات تحدد الحقا 
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 ال ٌأكله إال الجائع  خاء، خبز عند البائع

 

 

                                  

 

 

 

 

May 

 
 مراجعة عامة حول كل األحرف والتمرٌنات واألهداف التً تعلمناها سابقا

ي –كتابة األحرف بالترتٌب أ   
 حل اوراق عمل 

 تمرٌنات وانشطة متنوعة
 إمالء: كلمات تحدد الحقا

June 
 مراجعه وامتحان الفصل الثالث

 اجازة  فصل الصٌف


