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4 

English Write like a detective Project 

• Students will search for information related to mysteries in which 

they will 

➢ Define mystery. 

➢ Write their own mystery stories following the given 

instructions. 

➢ Illustrate their stories with pictures and videos. 

 

• The ppt will be send in the English channel. Students must 

download it to work on it during lessons every Thursday.   

• Students will be designing their own projects. 

 

Focus skills: Language structure / ppt presentation format / Context / 

Punctuation.. 

March 15, 2021 April 29, 2021 

rbineesh
Typewritten Text
Grade 4

rbineesh
Typewritten Text

rbineesh
Typewritten Text



 

Mathematics 

 
Write two word problems from daily life that can be solved by writing a 

fraction then find the equivalent fractions for it. Draw pictures that 

represent the fractions. 

−  You can use A4 paper, PowerPoint or Microsoft word to do the 

project.  

− Due date is April 29, 2021 

 

Science Grade 4- Science Research Project Details 

Students will research about a Recent Natural Disaster that happened in 

the world like an earthquake, volcano, tsunami, forest fire, etc. It should be 

presented in the form of a PPT not exceeding 6 pages.  

Please follow the page layout instructions given below: 



1st Page- School Logo, Name of the Project, Your Name and Class 

2nd Page- Introduction on the Natural Disaster, when and where it 

occurred. 

3rd Page- How it affected the environment and people. 

4th Page- Measures and rescue operations taken to save lives and property. 

5th Page– The preventive measures that can be taken in future to avoid 

destruction and loss. 

6thPage- Any additional information and conclusion. 

Students will present it in the class and send the PPT in the personal chat. 

 

Arabic  االبتدائي مشروع مادة اللغة العربيَّة للصف الرابع  

 أَِعزائي أوِلياء ألمور الِكرام...

ِ الثاني :  راسي  فصل الد ِ  ْ  أودُّ لفَت عنايتكم الكريمة إلى آليِة تنفيِذ  مشروع اللغة العربية لِل

 اختياِر الط الب ألحد الموضوعات التالية: 

ًحا ألحد    POWER POINTإعداد عرض تقديمي على برنامج الـــ )  - ( يحتوي شر 

ر اإلمالئية. ِْ  دروس القواعد النَّحوية أو الظَّواِه

إرسال مقطع فيديو يشرح فيِه الطالب أحد دروس القواعِد النَّحويَّة أو الظَّواهر  -

 اإلمالئية. 

نة لها ) العنوان   - ِ ة و تحليلها ِكتابيًا ) بِخط ِ اليِد ( إلى عناِصرها األساسية الُمكو  قراءة قصَّ

 لزمان و المكان ، الشَّخصيَّات الرئيسية و الثانوية ، أهم األحداث ، الخاتمة (.، ا

 

: يُرجى تسليم المشروع من خالل إرساله ُمباشرة عبر الرسائل الخاصة التي يُتيحها برنامج مالحظة

Teams . 

 م. 2021مايو  1تنويه: يُسلَّم المشروع في موعٍد أقصاهُ 

Islamic Studies مشروع مادة التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي 

)خيركم من تعلم القرآن وعلمه( إيمانا منا بأهمية خلق جيل من األطفال والناشئة المتسلحين   

بالتالوة الصحيحة لكتاب هللا عز وجل ، ارتأينا تخصيص مشروع التربية اإلسالمية للفصل 

النهائي للمادة لتطبيق التالوة الصحيحة بطريقة منهجية   الدراسي الثاني كونه أحد معايير التقييم

محددة الضوابط، وعليه تجدر اإلشارة إلى أننا سنفرد صفحة على تطبيق البادليت، وذلك لتحميل  

مقاطع التالوة المسجلة من قبل الطلبة، على أن تتولى معلمة المادة تقييم التالوة بناء على  

 المقاطع المسجلة المرفقة. 

  

April 1, 2021 May 20, 2021 



(  6:  مقطع مسجل للطالب وهو يقوم بتالوة جزء من سورة المائدة )اآلية  ع المشروعموضو

 فقط تالوة صحيحة.

 درجة 20:  درجة المشروع

 2021مايو  20:  أخر موعد للتسليم

 : رابط وضع المقطع الُمسجل

 https://padlet.com/zainabsahmed560/heem7v46bsdvfe8r 

 مالحظة : الرجاء كتابة االسم والصف عند تحميل المقطع .

 

Social Studies   مشروع المواد االجتماعية و التربية للمواطنة للفصل الدراسي الثاني 

 ( :  2021 – 2020) عام 

 

 آلية المشروع :

 

بحيث ال يتعدى   الفيديوأو  البوربوينتيستطيع الطالب ان يقوم بعمل المشروع عن طريق  •

 دقائق . 3دقيقتان إلى مدة العرض  

 صفحات . 5اذا كان العرض عن طريق البوربوينت يجب ان ال يتعدى  •

 

المطلوب من الطالب ان يتحدث عن اي شخصية تاريخية أو دينية أو سياسية كان لها دور ملموس  

غاندي    -الخلفاء الراشدون  -و انعكاس على المجتمع ، مثل النبي محمد صل هللا عليه و آله و سلم 

 مملكة البحرين . القيادة السياسية في -

 

 

أو ان يكون جاهزاً لدى   Teamsيرجى تسليم المشروع  للمعلم ُمباشرة عبر برنامج مالحظة : 

 الطالب وقت العرض . 

 

 م  2021مايو 20تنويه: يسلم المشروع في موعد أقصاه 

 

I.C.T. Photo Editing and Photo Tools ( Already completed and submitted ) 

French Project 2 T2:  

  

You can: 

1-Design a PowerPoint presentation Size: 3- 5 slides   

2- Make video 

3- Make hand craft 

4- Drew and write  

https://padlet.com/zainabsahmed560/heem7v46bsdvfe8r


  

 about one of the following topics:    

  

• Le sport 

• La forme négative 

• Les antonymes 

• La nourriture 

• Les métiers 

• Le verbe être  

• Les verbes du premier groupe 

  

   

Bonus for uploading your presentation in your folder in the French 

Channel files!  

  

Refer to French Channel > files > Term 2 Project 2   

  
 




