
 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Day Date Subject Time Duration 

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

Monday 15-11-2021 10:00 إجتماعيات  a.m. / 11:00 a.m. 1 Hour 

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

Wednesday 17-11-2021 10:00 إسالميات  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. 

Sunday 21-11-2021 Math 10:00  a.m. / 11:30 a.m. 1 h & 30 min. 

Monday 22-11-2021 Social Studies 10:00  a.m. / 11:00 a.m. 1 Hour 

Date Subject Materials to be Studied 

Sunday  

14-11-2021 
 لغتي

 :التالية الدروس في 100 صـ إلى 58 صـ من فيها االختبار سيتم التي الدروس

 .(المنفيةاالفعليةاواالمنفيةااالسمية+ا)ااوالفعليةاالسمية.اوالجملةاالكلمةاأنواعا-1:االنحويةاالوظيفة:اأوًلا

 .والخبراالمبتدأ - 2

 الفراشة؟اتألمتالِم ا:االشعرياالنص:اثانيًا

 .الكتابياالتواصل:اثالثُا

 الدفترا-كالسيرااشروحاتا-الكتاباالمذاكرةافياالطالبةامرجع:امالحظة

Monday  

15-11-2021 
 إجتماعيات

 .االقتصاد: الرابعة الوحدة

ا.القتصادامفهوم:اعشراالرابعاالدرس

ا.والستهالكاالموارد:عشراالخامساالدرس

 .التجارياالتبادل:ااعشراالسادساالدرس

Tuesday  

16-11-2021 
Science 

Unit 4: 

Lesson 1:What Are Food Chains?pp.190-204 

Lesson 2: What Are Natural Resources? pp.207- 220 

Please use the PPTs uploaded on Classera and any related assignments for studying. 

Wednesday 

17-11-2021 
 إسالميات

 . األلوهيةاتوحيدامناالمشركيناموقفادرساو/ااااأللوهيةاتوحيداأهميةادرساو/ااااأللوهيةاتوحيدادرس: توحيد

 الوضوءانواقض/ااالوضوءاسنن/ااالوضوءافروضادرس:  فقه

 النبيابيت/ااالنبياعيش/ااالنبيافضائلامن:  حديث

 كالسيرا في المراجعه ألسئلة العوده+  والنشاط التقويم شملت الكتاب من المذاكرة

Grade 4 

Assessment 2  

Schedule and Materials to be studied 

Academic Year 2021-2022 

Term 1 



 

Date Subject Materials to be Studied 

Thursday  

18-11-2021 
English 

Reading: 

Read thoroughly the following stories and Study from the PPTs on Classera.  

 “Scene Two” Story RB pp. 234-247 

 “Coyote School News”  RB pp. 202-220 

Skill: Draw Conclusions  RWN p.120 

Vocabulary: “Coyote School News” RWN p. 122 and “ Scene Two” RWN p. 133 

 

Grammar: 

Singular Possessive Nouns, RWN p. 152 

Plural Possessive Nouns, RWN p. 156 

Action & Linking Verbs. RWN pp. 181+188 

 

Spelling: 

Words with ar/or RWN p.135 & p.140 

Sunday  

21-11-2021 
Math 

Topic 1: Generalize Place Value Understanding 

L1.4 Round Whole Numbers p.27 

 

Topic 2: Fluently Add and Subtract Multi-Digit Whole Numbers 

L2.3 Add Whole Numbers p.63 

L2.5 Subtract Across Zeros p.75 

 

Topic 3: Use Strategies and Properties to Multiply by 1-Digit Numbers 

L3.9 Multiply by 1-Digit Numbers p.147 

 

Topic 4: Use Strategies and Properties to Multiply by 2-Digit Numbers 

L4.1 Mental Math: Multiply Multiples of 10 p.175 

L4.2 Use Models to Multiply 2-Digit Numbers by Multiples of 10 p.181 

L4.8 Multiply 2-Digit Numbers by Multiples of 10 p.217 

L4.9 Multiply 2-Digit Numbers by 2-Digit Numbers p. 223 

L4.10 Continue to Multiply by 2-Digit Numbers p.229 

Multiplication Table must be memorized. 

Assessment revision worksheet will be uploaded in Course Material in Classera. 

Monday  

22-11-2021 

Social 

Studies 

Unit 2: The Colonial Era 

L2 The Middle East in the 1900s Student  

Student Book pp. 52,53,54 + Activity Book pp. 27,28,29 



 

 

 
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 

Dear Respected Parents/Guardians,  

Kindly, check Guidelines below for a smooth experience with online Assessments on Classera in sh'a Allah:  

 

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

2. Online-Based Assessments will be available every day from 11:00 a.m. to 12:00/12:30 p.m.  

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

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

5. To access and solve the assessment, use only (Google Chrome) browser. Do not use any other browsers (Internet Explorer, Firefox, Safari, 

Mozilla....etc.)  

6. Please do not use a cell phone or a tablet, nor Classera’s Application. Instead, use a computer device such as a desktop or a laptop then access 

Classera’s Exam Feature via (Google Chrome) Browser.  

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

8- Each student is given one attempt to solve the assessment. However, if you face any problem with this regard, please report it immediately, and 

we’ll make sure to provide you with alternatives later if possible.  

9. The assessments' questions are made easy for our students to solve (MCQs, T/F, Fill in the blanks, Short Answer Questions...etc). No long essay 

questions will be included in the assessment.  

10. If you face any problems or have any inquiries, email us via Classera or contact  

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

 

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

 

Kindest Regards,  

Primary Department Administration 

 األعزاء ، أولياء األمور

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

 

 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 على الجداول و المواد الم اإلطالع .2

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

 إنجاز اإلختبار مسبقاَ لسهولة 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  ثباتالتأكد من   .6

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

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

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

 معلمة من توجيهها أثناء الحل.وإظهار وجهها لتتمكن ال 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

 ختبار .التأكد من قيام ابنتك بقراءة وحل و مراجعة جميع األسئلة / اإلجابات بعناية تامة قبل الضغط على تسليم اال .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 # 

 

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

 للجميع، ناتحيات

 إدارة القسم اإلبتدائي

 أولياء األمور األعزاء ،
 :أدناه للحصول على تجربة سهلة و سلسة على كالسيرا (عن بعد)يرجى التحقق من القواعد اإلرشادية بخصوص االختبارات التقويمية 

 

 على موقع المدرسة. 12كل مادة محددة في جدول االختبار في اليوم السابق لها. الرجاء اإلطالع على الخطة األسبوعية مراجعة  تتمس .14

 .واتباع الالزم وفًقا لذلكشمولة في اإلختبار اإلطالع على الجداول و المواد الم .15

 صباحاً.  11:00صباحاً حتى الساعة  10:00ستكون االختبارات متاحة على كالسيرا يوميًا من الساعة  .16

 بتقديم وجبة إفطار صحية قبل بدء اإلختبار.التكرم  .17

 .و تجهيز المتصفح على حساب كالسيرا الخاص بها، تحضير الطالبة قبل موعد بدء االختبار بنصف ساعة  .18

 .لمتصفحاشبكة اإلنترنت لتجنب انقطاع الشبكة أو وقوع مشاكل تقنية أو أداء  فعاليةو  ثباتالتأكد من  .19

 و Firefox و (Internet Explorer فقط للوصول لالختبار و التمكن من حله. عدم استخدام أي مواقع اخرى للتصفح، مثال (Google Chrome) استخدام متصفح .20

Safari و Mozilla .... . إلخ) 

اتف محمول أو جهاز لوحي و عدم الحل من خالل تطبيق كالسيرا. عوضا عن ذلك يتم استخدام جهاز الكمبيوتر المكتبي أو المحمول يرجى عدم استخدام ه .21

 .فقط (Google Chrome) خاصية االختبارات على موقع كالسيرا عن طريق متصفح للوصول إلى

 لسهولة إنجاز اإلختبار مسبقاَ  ة\الطفل هاأمام األدوات الالزمةالمشتتات، و تجهيز  عن اً للطالبة بعيد مالئم و هادئ مكان تخصيص .22

 على الطالبة حضور الحصة اإلفتراضية من خالل كالسيرا و اإللتزام بفتح الكاميرا أثناء أداء اإلختبار. .23

 ختبار .التأكد من قيام ابنتك بقراءة وحل و مراجعة جميع األسئلة / اإلجابات بعناية تامة قبل الضغط على تسليم اال .24

وسوف نتأكد من تعطى كل طالبة فرصة واحدة لحل كامل االختبار و تسليمه. في حال تمت مواجهة أي مشكلة في هذا الصدد ، يرجى اإلبالغ عنها على الفور ،  .25

 تزويدك

 . بالبدائل الحًقا إن أمكن

،صح او خطأ، مطابقة ،فراغات ، أسئلة اإلجابة القصيرة ... إلخ). لن يتم تضمين تم وضع أسئلة اختبارات مباشرة لطالباتنا لضمان سهولة حلها (اختيار من متعدد   .26

 مقالية طويلة في االختبارات الكترونية .  أسئلة

 في حال مواجهة أي مشاكل أو كانت لديكم أية استفسارات ، الرجاء مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على كالسيرا أو االتصال   .27

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

 

 . ت بتجربة جيدة للجميعنتمنى لطالباتنا أوفر الحظ و سائلين المولى عز و جل لهن التوفيق و السداد في اختباراتهن، ونتطلع للحصول على نتائج ممتازة و مالحظا

 

 للجميع، ناتحيات

 اإلبتدائيإدارة القسم 

Important Notes 

 مالحظات هامة


