
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Day Date Subject Time Duration 

Sunday 14-11-2021 Math 10:00  a.m. / 11:30 a.m. 1 h & 30 min. 

Monday 15-11-2021 10:00 لغتي  a.m. / 11:30 a.m. 1 h & 30 min. 

Tuesday 16-11-2021 Science 10:00  a.m. / 11:00 a.m. 1 Hour 

Wednesday 17-11-2021 Social Studies 10:00  a.m. / 11:00 a.m. 1 Hour 

Thursday 18-11-2021 English 10:00  a.m. / 11:30 a.m. 1 h & 30 min. 

Date Subject Materials to be Studied 

Sunday  

14-11-2021 
Math 

Topic 4 

Lesson 4-1 Add with Partial Sums                                              S.B Pgs. 193 to 197 

Lesson 4-3 Model to Add 2-Digit Numbers                                S.B Pgs. 205 to 209 

Lesson 4-4 Adding 2-Digit Numbers                                          S.B Pgs. 211 to 215 

Lesson 4-5 Add More Than 2-Digit Numbers                            S.B Pgs. 217 to 221 

Lesson 4-7 Solve One-Step and Two-Step Problems                 S.B Pgs. 229 to 233 

Monday  

15-11-2021 
 لغتي

  :- التالية المهارات على التركيز 52 صفحه إلى 19 صفحة من أقاربي -: األولى الوحدة

  القمرية وال الشمسية ال بين التفريق

,  الدعاء بأسلو استخدام,  بأن االسمية الجملة توكيد,  المختلفة بحاالته التنوين,   والهاء المربوطة التاء بين الفرق

 . وتأنيثه الفعل تذكير

  :-التالية المهارات على التركيز  86 الى 55 صفحة من وجيراني أصدقائي  -: الثانية الوحدة

 .والجمع اإلفراد استخدام,  االستفهام استخدام,  التضعيف ظاهرة

 -: للوحدتين

   .وضدها والكلمة ومعناها الكلمة( +   الجمل لترتيب النصوص قراءة)  

Tuesday  

16-11-2021 
Science 

Unit 4  

Lesson 3 What Are Some Plant Parts?                           S.B Pgs. 149 to 158 

Lesson 4 What Are Some Plant Life Cycles?                 S.B Pgs. 159 to 170 

Wednesday 

17-11-2021 
Social St. 

Unit 1: Lesson 3 Historical Places                                 S.B Pgs. 14, 15, 16 

Refer to the pages sent to Classera 

Thursday  

18-11-2021 
English 

Reading: 

Study the Comprehension Sheets of Questions and Answers related to the stories 

“The Strongest One” and “Tara and Tiree” on Classera 

Comprehension Skill: Cause and Effect RWN p. 99 

Vocabulary: 

“The Strongest One” Story RWN p. 50 + “Tara and Tiree”  Story RWN p. 98 

Spelling: Identify the correct spelling of a given word + Add -s or -es to form plurals 

Vowels ; r-controlled  er, ir, ur RWN p. 125 + Plurals RWN p. 137 

Grammar 
Singular and Plural Nouns RWN pp. 127, 133 

Plural Nouns that Change Spelling RWN pp. 139, 144 

Writing 
Character Sketch Worksheet 

Grade 2 

Assessment 2  

Schedule and Materials to be studied 

Academic Year 2021-2022 

Term 1 



 

 

Important Notes 

 مالحظات هامة

Dear Respected Parents/Guardians,  

Kindly, check Guidelines below for a smooth experience with (online) Assessments # 2 on Classera:  

 

1. Teachers will review each subject a day before the assigned date of Assessment 2 on the Schedule. Check Weekly plan 12 on the school website. 

2. Make sure you review your child’s schedule and material to be studied and follow accordingly.  

3. Online-Based Assessments will be available every day from 10:00 a.m. to 11:00 a.m. 

4. Allocate an appropriate and a calm environment for the student to prevent distraction, and prepare all required tools and stationary beforehand 

to help her focus on achieving her assessment easily. 

5. Make sure your child have a healthy meal for breakfast before the start of Assessment. 

6. Make sure your Internet connection is active and stable to avoid issues and low/weak performance during the online assessment. 

7. Prepare your child and sign in Classera's platform half an hour prior the start of the assessment every day.  

8. Please do not use a cell phone or a tablet, nor Classera’s Application. 

9. To access and solve the assessment, use only (Google Chrome) browser. 

10. Student is expected to attend the virtual class via Classera and is required to turn on her camera while performing her assessment showing her 

face, and the teacher will guide her as she solves.  

11. The assessments' questions are made easy for our students to solve (MCQs, T/F, Fill in the blanks, Short Answer Questions...etc).  

12. Advice your child to read, solve, and revise the questions/answers thoroughly before submitting the assessment.  

13. If you face any problem with this regard or if you have any inquiries, email us via Classera or contact  

Mrs. Sultana Rehaimy (Primary Section Principal) on this number # 056 104 3042  

 

We wish our beloved students the best of luck, and we are looking forward to outstanding feedback and results.  
 

Kindest Regards,  

Primary Department Administration 

 

 أولياء األمور األعزاء ،

 :أدناه للحصول على تجربة سهلة و سلسة على كالسيرا (عن بعد) 2ييمية # يرجى التحقق من القواعد اإلرشادية بخصوص االختبارات التق

 

 على موقع المدرسة. 12ستتم مراجعة كل مادة محددة في جدول االختبار في اليوم السابق لها. الرجاء اإلطالع على الخطة األسبوعية  .1

 واتباع الالزم وفًقا لذلك.شمولة في اإلختبار اإلطالع على الجداول و المواد الم .2

 صباحاً.  11:00صباحاً حتى الساعة  10:00ستكون االختبارات متاحة على كالسيرا يوميًا من الساعة  .3

 مسبقاَ لسهولة إنجاز اإلختبار أمامها المشتتات، و تجهيز األدوات الالزمة عن للطالبة بعيداً  مالئم و هادئ مكان تخصيص .4

 بتقديم وجبة إفطار صحية قبل بدء اإلختبار.التكرم  .5

 .لمتصفحاشبكة اإلنترنت لتجنب انقطاع الشبكة أو وقوع مشاكل تقنية أو أداء  فعاليةو  ثباتكد من التأ  .6

 .و تجهيز المتصفح على حساب كالسيرا الخاص بها، تحضير الطالبة قبل موعد بدء االختبار بنصف ساعة .7

 يرجى عدم استخدام هاتف محمول أو جهاز لوحي و عدم الحل من خالل تطبيق كالسيرا.  .8

 فقط للوصول لالختبار و التمكن من حله.  (Google Chrome) استخدام متصفح .9

 لتتمكن المعلمة من توجيهها أثناء الحل.وإظهار وجهها  على الطالبة حضور الحصة اإلفتراضية من خالل كالسيرا و اإللتزام بفتح الكاميرا أثناء أداء اإلختبار .10

 . (،فراغات ، أسئلة اإلجابة القصيرة ... إلخ اختيار من متعدد ،صح او خطأ)تم وضع أسئلة اختبارات مباشرة لطالباتنا لضمان سهولة حلها  .11

 تسليم االختبار .التأكد من قيام ابنتك بقراءة وحل و مراجعة جميع األسئلة / اإلجابات بعناية تامة قبل الضغط على  .12

 في حال مواجهة أي مشاكل أو كانت لديكم أية استفسارات ، الرجاء مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على كالسيرا أو االتصال  .13

  0561043042باألستاذة/ سلطانة رحيمي )مديرة قسم اإلبتدائي( على الرقم # 

 

 . التوفيق و السداد في اختباراتهن، ونتطلع للحصول على نتائج ممتازة و مالحظات بتجربة جيدة للجميع نتمنى لطالباتنا أوفر الحظ و سائلين المولى عز و جل لهن
 

 للجميع، ناتحيات

 إدارة القسم اإلبتدائي

 

 


