
 ولىللمرحلة األ ELD اإلنجليزية ةاللغي علممت ل في البيت ة التعليمخط
 

Reach Level B   باللون األحمرالنشاطات 
 

 
 

 القصة اإلسبوعية 
 

If Maps Could Talk 223-210 فحات ص 

 

 

 اإلستماع 
 : إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة •

https://safeYouTube.net/w/ZzH7 
 

 لكتابةا
على سبيل  الذي تبدأ بها الكلمة.لصوت ا عم كتخريط ىلعتسميات  5قم بإضافة  .كغرفتل ةخريطإرسم  •

 . bedلكلمة    Bالمثال: 
الصوت الذي تبدأ بها الكلمة. على سبيل مع  كتخريط ىلعتسميات  5. قم بإضافة كتبيل ةخريطإرسم  •

 . bathroomلكلمة    Bالمثال:
 

 التحدث 
 .على خريطتككل التسميات التي كتبتها لهم  وإقرأحد أفراد عائلتك تك ألخريطر ـظهأ •
 غنّي مع هذه األغنيات: •

https://safeYouTube.net/w/t8H7 

https://safeYouTube.net/w/wCH7 
 

 الخطط اإلسبوعية 
 

   اإلثنين
 قصة ال إقرأ
 

 الثالثاء
 نشاط خاص باإلستماع 

 
 األربعاء
 ة قص الأعد قراءة 

 
 الخميس

 خاص بالكتابة 1إختار نشاط 
 

 الجمعة
 خاص بالتحدث  1إختار نشاط 

 

 النشاطات باللون األصفر 
 اإلستماع  

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:  •
https://safeYouTube.net/w/ZzH7 

 

 الكتابة
قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على  مع كتخريط ىلعتسميات  5قم بإضافة  .كغرفتل ةخريطإرسم  •

 الجملة: وإكماللب من طفلك كتابة طإ. في أسفل الرسم، boatلكلمة     Botسبيل المثال: 
In my room I have a ___________________because____________________________. 

Example: In my room I have a dresser to put my clothes.  

مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على  تكعلى خريطتسميات  5قم بإضافة . كتيبلة خريطرسم إ •
  الجملة:وإكمال طلب من طفلك كتابة إ. في أسفل الرسم، boatلكلمة     Botسبيل المثال: 

I have _______________ bedrooms in my house. I have _______________ bathrooms 

in my house. Example: I have 3 bedrooms in my house.  
 

 التحدث 
 .كتخريطعلى  التي كتبتها والكتابة ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات كتخريطأظهر  •
 غنّي مع هذه األغنيات: •

https://safeYouTube.net/w/t8H7 

https://safeYouTube.net/w/wCH7 
 

 النشاطات باللون األزرق  
 اإلستماع  

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:  •
https://safeYouTube.net/w/ZzH7 

 

 الكتابة
قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على  مع كتخريط ىلعتسميات  5قم بإضافة  .كغرفتل ةخريطإرسم  •

 ةفلمختأشياء عن  جمل عدةطلب من طفلك كتابة إفي أسفل الرسم، . Dresser for dresser سبيل المثال:
 .اهتاي إستخدامه في غرفتهم وما ةدو ج و م
 

مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على  تكعلى خريطتسميات  5قم بإضافة . كتيبلة خريطرسم إ •
يبدو  كيفطلب من طفلك كتابة عدة جمل عن إفي أسفل الرسم،  .closetلكلمة    Clositسبيل المثال:

 ؟هل صديق ف يختلف بيتكم عن بيتكي كذلك، .جخار من الداخل ومن ال كمبيت
 

   التحدث
 .ةخريطتك ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات التي كتبتها في الخريطأظهر  •
 غنّي مع هذه األغنيات: •

https://safeYouTube.net/w/t8H7 

• https://safeYouTube.net/w/wCH7 
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