
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day Date Subject Time Duration 

Sunday  12-06-2022 French During Classes 1 h & 30 min. 

Monday 13-06-2022 Computer During Classes 1 h & 30 min. 

Tuesday 14-06-2022 Math During Classes 1 h & 30 min. 

Sunday  19-06-2022 English 7:30  a.m. / 9:00 a.m. 1 h & 30 min. 

Monday 20-06-2022 7:30 إسالميات  a.m. / 9:00 a.m. 1 h & 30 min. 

Tuesday 21-06-2022 7:30 اجتماعيات  a.m. / 9:00 a.m. 1 h & 30 min. 

Wednesday 22-06-2022 Science 7:30  a.m. / 9:00 a.m. 1 h & 30 min. 

Thursday 23-06-2022 Social St. 7:30  a.m. / 9:00 a.m. 1 h & 30 min. 

Sunday  26-06-2022 7:30 لغتي  a.m. / 9:00 a.m. 1 h & 30 min. 

Date Subject Materials to be Studied 

Sunday  

12-06-2022 
French 

Unite 3  

leçon 2 page 24 and 62/63 

leçon 3 page 25 and 64 

Monday  

13-60-2022 
Computer Chapter 5 Powerpoint pgs. 48-52 

Tuesday 

14-60-2022 
Math 

Topic 14 (14.1-14.2-14.3) pp.737,743,749 

Topic 15 (l.15 - 15.3- 15.4) pp. 775,787,793 

Topic 16 (16.1 - 16.2 - 16.3 - 16.4 ) pp. 825, 831,837,843 

Sunday  

19-06-2022 
English 

Grammar:  
 Commas RWN. 410 

 Capitalization and Abbreviations. RWN, Pg. 443 

 Kinds of Pronouns RWN, Pg. 305 
 

Spelling:  
 Multiple-Meaning Words, RWN, Pg.398 

 Vocabulary, RWN, Pg. 413 

 Prefixes mis-, no-, re-, pre- 405 
 

Reading Comprehension: 
 Jim Thorpe’s Path (questions from the presentation) RS. Pg. 356-372 

  How Tia Lola Came to Visit Stay (questions from the presentation).  

Rs. Pg. 388-404  
 

Writing: 
 Sequence, RWN, Page 407. 

 Generalize RWN,Pg. 418 

Note: Please use all the powerpoints and materials added on Classera. 

Grade 4 

Assessment 2  

Schedule and Materials to be studied 

Academic Year 2021-2022 

Term 3 



 

Monday  

06-60-2022 
 إسالميات

 : معنى الشرك وخطره + أنواع الشرك + مظاهر الشرك.التوحيد

 : تفسير سورة الفاتحة + الذكر بعد الصالة + الخشوع في الصالة.الفقه

 : صفة ضحك النبي + صفة مزاح النبي + الصدق في المزاح.الحديث

 المرجع الكتاب المدرسي والمراجعة على كالسيرا.

Tuesday 

01-60-2022 
 اجتماعيات

 الوحدة السابعة)األنبياء(

 الدرس العاشر :آدم ونوح عليهم السالم.

 الدرس الحادي عشر:أولو العزم من الرسل .

 الوحدة الثامنة) السيرة النبوية(

 الدرس الثاني عشر: نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشأته.

 وسلم. الدرس الثالث عشر :بعثة النبي محمد صلى الله عليه

 الدرس الرابع عشر: الهجرة إلى المدينة المنورة.

 الدرس الخامس عشر : غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

 المرجع الكتاب المدرسي وأوراق العمل المثبتة في كتاب الطالبة.

Wednesday 

22-60-2022 
Science 

U10, L5 How Do We Use Electricity? pp.518 till 528 

U11, L1 What Is Motion?pp.538 till 552 

Numerical to calculate speed, time, and distance Worksheet. 
Note: Please use all the powerpoints and materials added on Classera along with the 

book for studying. 

Questions will be in the form of MCQs, fill in the blanks, true or false, and calculating 

questions 

Thursday 

23-60-2022 
Social St. 

Unit 4 
L.3 Local trade and industry S.B. pp. 124 - 127 

L.4 Transport and communication S.B. pp. 128, 129, 132, 133 

L.5 Developing technology S.B. pp. 134 - 138 

Read lessons carefully, focus on Key Words; highlighted parts (Classera) 

Assessment 2 may have MCQ, True & False, Fill in the Blanks questions. 

Sunday  

26-06-2022 
 لغتي

 الوحدة الرابعة )حرف ومهن(:

 أحب العامل( األسئلة + الكلمات. نص الفهم القرائي( 

 :041أسلوب االستفهام صـ  األسلوب اللغوي 

 :إمالء الكلمات األلف اللَّينة في االسم )فهم قاعدة الدرس األساسية + الظاهرة اإلمالئية

 المحددة(.

 : الوظيفة النحوية 
 حروف الجر واالسم المجرور بعدها وإعرابه بطريقة رياضة اإلعراب(.  / االسم المجرور ) حفظ0 

 / أنواع المعارف ) حفظ أنواع المعارف و تمييز كل نوع(.2 

 : لى ة ع)أرباب الحرف( حفظ األربعة أبيات األولى كتابة ستحاسب الطالب النص الشعري

 اإلمالء + أسئلة النص والكلمات.

  كتابة فقرة من عدة أسطر. ) تدريب الطالبة على كتابة فقرة عن عامل التواصل الكتابي :

شاهدته في مدينتي مثل عامل النظافة ، والتدريب على كتابة فقرة عن العمل اليومي الذي 

 على كالسيرا.أقوم به( يتم التدرب مع المعلمة في الحصة وترفع نماذج للحل 

  041-041: الجدول صـ اإلمالء كلمات 

مالحظة/ مرجع الطالبة في المذاكرة )الكتاب، الدفتر، كالسيرا، عروض البوربوينت(، بالتوفيق 

 للجميع.


