
 

AL AIN JUNIORS SCHOOL 

Grade 3 leLEARNING TRAILS, ACADEMIC YEAR 2021-2022 
TERM 2 

Grade: 2 
Week: 3                                                     Date: 17.01.2022 – 21.01.2022 

Subjects Lesson Objectives Materials required 

Arabic-Advance 
 

لصندوقا خارج للتفكير دعوة: المعلوماتي النص  
 الجديدة المفردات على التعرف - صحيحة جهرية قراءة النص قراءة

تحديد – مفيدة جمل في الجديدة المفردات توظيف - النص في الواردة  
 تدريبات حل - النص في الواردة الفرعية واألفكار الرئيسية الفكرة 

.النشاط كتاب وأنشطة  
“Progressive test on Thursday” 

 المهارات على الخميس التقدميوم مستوى قياس باراخت هناك سيكون
 الفعل - القمرية والالم الشمسية الالم السابقة والمهارات والمكان الزمان ظرف:اآلتية

  المشدد الحرف– المدود – المضارع الماضي والفعل الماضي
 يناير 02 الموافق الخميس يوم العربية اللغة حصة أثناء االختبار سيتم

0200 

 – بوينت الباور – التقديمية العروض
 – العمل أوراق – تعليمية فيديوهات

 الكترونية مواقع

Arabic-General 
 

األيام: درس  
الجديدة المفردات على التعرف  
.أيام –يوم-الجمعة-الخميس-األربعاء-الثالثاء-اإلثنين-.األحد-السبت  
.الطالب إنشاء من جمل في وتوظيفها جهرية قراءة المفردات قراءة  

المعطاة األسئلة على واإلجابة  للنص االستماع  
.والهمزات الحركات مراعيا جهرية قراءة الدرس قراءة  
 خالل الطالب عمايفعله متضمنة قصيرة فقرة وكتابة التدريبات حل

.الجر حروف وموظفًا األيام ذاكًرا األسبوع  
.عليهما كلمات وكتابة القمرية والالم الشمسية الالم بين التمييز  

“Progressive test on Thursday” 
 والتاريخ والوقت الساعة درس

 ، اسم" الكلمة أقسام - القمرية والالم الشمسية الالم: النحوية المهارات
 "  حرف ، فعل

The test will be during Arabic class on Tuesday 13 
January 2022 

 يناير 02 موافقال الخميس يوم العربية اللغة حصة أثناء االختبار سيتم
0200 

 – بوينت الباور – التقديمية العروض
 – العمل أوراق – تعليمية فيديوهات

الكترونية مواقع  

Islamic Studies – Arabic 
 

  الصالة فضل:  درس
. سليمة قراءة الشريف الحديث يقرأ  

.  الصالة أهمية يستنتج  
 

Power point, 
Book 
Video, 
Work sheet, 
Quiz. 

Islamic Studies – English  
 

Lesson: Fatimah عنها هللا رضي  
*Mention the parents of Fatima  
*Mention the most important characteristics of 
Fatimah  
*Speak about Fatimah as my role model 

MS teams,  
PPT,  
Video,  
Assignment. 

Moral Science 
 

Love for the community MS teams,  
Power point presentation,  
Quiz.  
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English 
 

*Reading Comprehension 
*Vocabulary 
*Biographies and Autobiographies 
*Suffixes 
*Guided Reading(Raz kids) 

Microsoft teams,  
Internet resources,  
Note Book, 
Text book, 
Raz kids. 

Math 
 

*Division facts of 4 and 8  
*Short division   
*Solve division problems using a formal written 
method.  
*Word problem (Multiplication)  
*Progressive test on 19th January Portion: 
Multiplication facts of 2, 3, 4, and 8.  

Manipulatives/ Counting 
Materials, Power point,   
MS Teams, Live worksheet, 
Pupil's book 3A, 3B, 3C.  

Science 
 

Soil  
To identify the different factors involved in soil 
formation.  
 

Online Learning Platform, 

Notebook, Workbook,  

Assignments, PowerPoint,  

Live worksheets,  

Short videos,  

MS Forms,  

Quiz, Stationary. 

Geography 
 

*Identify human and physical features in the 
context of children’s own locality.  
*Use observational skills to study the surrounding 
environment in the local area.  

MS teams,  
Power point presentation,  
Quiz.  

Computer Science 
 

Storage devices.  Text Book,  
Note book. 

UAE Studies – Arabic  
 

بالدي في المياه درس  
العيون- اآلبار مفهوم يتعرف أن-  
الجوفية المياه مصادر يعدد أن-  
المياه مصادر على الحفاظ في الدولة دور يقدر أن-  
 

Power point, 
Book, 
Video, 
Work sheet, 
Quiz. 

UAE Studies – English  *Learn how people go to college or university to 
prepare to get a job and work.  
*Look at a number of professions that people can 
study at universities and start thinking about what 
they would like to be when they grow up.  
*Learn about some traditional jobs and some new 

futuristic jobs.  

MS teams,  
Power point presentation,  
Quiz.  

MEP *A Visit to the Museum  
*Identifying the creativity and inventiveness of our 
ancestors.  
*Appreciating the creativity and inventiveness of 
our ancestors.  

MS teams,  
Power point presentation,  
Quiz.  
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Spelling Set  Dictation - action, emotion, option, addition, 
location, vacation, direction, question, position, 
junction. 

Weekly – End of the week 

task 

 
 
Class Teachers: Ms. Mehwish – Grade 2A and Ms. Carene – Grade 2D (YEAR LEADERS) 
                             Ms. Reshma - Grade 2B, Ms. Rhea - Grade 2C, Ms. Leizl - Grade 2E and Ms. Razeena - 2F 
 

 
A Quote: 

“BE AWESOME, BE AMAZING, BE YOU” 

 


