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English      Poetry Multimedia Presentation with Narration 
 

1. Choose a well-known Poem. 
2. Make sure your selection allows you to find the information needed 

for your presentation.  
3. Create 5-8 Slides of Power Point Presentation. 
4. Identify details, images, and language in the poem that media 

would enhance to clarify. 
5. Consider how media can clarify the meaning of the poem for 

readers or add to their appreciation of it. 
6. Each slide/page needs to have a background and/or picture that 

matches the content. 
 
THE ITEMS THAT NEED TO BE ON EACH SLIDE/PAGE ARE 
LISTED BELOW. 
 
POETRY PRESENTATION GUIDE  
Your presentation should include all the following:  
 

1. Full Copy of your Chosen Poem with your recorded audio reading 
the poem. 

2. Title and Author (Spelled correctly).  
3. Theme (accurately stated in a complete sentence) with a picture in 

the background. This would be a sentence about the message the 
poem is trying to convey. 

4. Sound Devices shown in the poem. 
5. Figurative language seen in the poem. (Similes, metaphors, 

personification or hyperbole) 
6. Pictures that relate to the theme should accompany each slide. 

 
 
 
Click on the links below to see Samples of Poetry Multimedia 
Presentation. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VBw2LVG55zc 

March 15, 2021 April 29, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=VBw2LVG55zc
rbineesh
Typewritten Text
Grade 7

rbineesh
Typewritten Text

rbineesh
Typewritten Text



https://www.youtube.com/watch?v=LWIt8Chzst4 
https://www.youtube.com/watch?v=9qkChIlEX4U 
https://www.youtube.com/watch?v=OapCnwbnggI 
 
English Channel > files > Semester 2 Project 
 

 

 

Mathematics PROJECT PROPOSAL 

GARDE 7 MATHEMATICS 

  

PROJECT TITLE:  WRITING-SOLVING-PRESENTING WORD 

PROBLEMS 

OBJECTIVES:  

Students must be able to: 

1. Show creative and critical thinking by writing mathematical word 

problems such number problems, or age problems, or money 

problems or any real life situation. 

2. Show fluency on algebraic skills by providing correct solutions or 

workings following the presentation-equation-solution-answer. 

3. Show creativity in presenting the word problems and solutions 

through PowerPoint Presentation. 

4. Show confidence in discussing or sharing the content of the 

PowerPoint Presentation. 

PROCEDURE: 

1. Students will write or create two-word problems such number 

problems, or age problems, or money problems or any real-life 

situation. 

2. They need to show or present each word problem in four steps 

(presentation-equation-solution-answer) which can be seen in the 

textbook pages 198-200. 

3. Each student will present the PowerPoint Presentation to the class 

on the assigned date of presentation. They can present in column 

form or like the presentation in the textbook.  

Write the problem in this area 

Presentation Equation Solution Final 

Answer 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LWIt8Chzst4
https://www.youtube.com/watch?v=9qkChIlEX4U
https://www.youtube.com/watch?v=OapCnwbnggI


4. Finished project should be submitted or uploaded in Teams Class 

Channel’s File.  A folder will be provided where you can see this 

Project Proposal labeled (MATH PROJECT 2nd Term 2020-2021) 

PROJECT INTRODUCTION: March 15, 2021       DEADLINE:  On or 

before: April 29, 2021 

RUBRICS: 

Criteria Allotted 

Marks 

Students 

Marks 

Accuracy of construction, solution 

and answer 

8  

Creativity of Layout and Design 5  

Clarity and Correctness of Oral 

Presentation 

7  

Total 20  
 

Science Students will create a PowerPoint presentation (in small groups) on the 

topic ‘Electromagnetic Spectrum’ by choosing ONLY three parts of 

spectrum from: 

1. Radio waves      2. Microwaves    3. Infrared rays   4. Visible light   

       5. UV light   6. X rays   7. Gamma rays 

Research project must include, Introduction, any (chosen) three parts of 

electromagnetic spectrum, References and Presentation. Students will be 

evaluated based on the rubrics (attached in MS teams’ Assignment folder). 

 

Arabic  وطالبات الصف السابعاعزائي طلبة  

 أود لفت عنايتكم إلى آلية التنفيذ الخاصة بمشروع اللغة العربية الخاص للفصل الدراسي الثاني 

 آلية تنفيذ المشروع: يختار الطالب أحد الموضوعين التاليين 

 :االختيار األول: قيام الطالب بتسجيل فيديو عن قيمة أخالقية من القيم التالية

  –طاعة الوالدين  –المسؤولية  –التواضع  –الصبر  –االحترام  –التعاون  –األمانة  –لصدق 

 الثقة بالنفس 

االختيار الثاني: قيام الطالب بتسجيل فيديو عن شخصية عظيمة أو أديب ومفكر عربي مشهورأو 

 :شاعر معروف مثل

أبو  -الحمدانيأبو فراس  –المتنبي  –الجاحظ  –نجيب محفوظ  –توفيق الحكيم  –طه حسين 

الفرزدق -القاسم الشابي   

 :الشروط التي يجب مراعاتها وااللتزام بها عند إعداد المشروع

 ال تزيد مدة الفيديو عن خمس دقائق 

 التحدث باللغة العربية

 (التنوع في األفكار والمعلومات) جودة المحتوى



 وضوح الصوت والثقة بالنفس والطالقة عند التحدث 

تصميم جودة اإلخراج وال  

 ضوابط التصحيح 

التحدث باللغة  

 العربية

الطالقة والثقة  

بالنفس  

 وتسلسل األفكار 

الترتيب  

 والتنظيم 

جودة  

 المحتوى 

جودة  

اإلخراج  

 والتصميم

االلتزام 

بالزمن  

 المحدد 

3 4 3 4 3 3 

 الدرجة المحتسبة للمشروع:  20 درجة

  أخر موعد للتسليم: 1مايو

برنامجيُسَّلم المشروع عبر منصة   ( TEAMS)  

Islamic Studies  مشروع مادة التربية اإلسالمية للصف السابع 

)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 

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

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

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

 المقاطع المسجلة المرفقة. 

  

( فقط  7-1:  مقطع مسجل للطالب وهو يقوم بتالوة جزء من سورة لقمان) موضوع المشروع

 تالوة صحيحة.

 درجة 20:  درجة المشروع

 2021مايو  20:  أخر موعد للتسليم

 : رابط وضع المقطع الُمسجل

 https://padlet.com/zainabsahmed560/qf2a6meqat0rpi3t 

 مالحظة : الرجاء كتابة االسم والصف عند تحميل المقطع .

 

April 1, 2021 May 20, 2021 

Social Studies مشروع مادة المواد االجتماعية 

 

سعى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد توليه مقاليد الحكم إلى تحقيق حياة كريمة  

افة ميادين الحياةومتطورة تلبي متطلبات شعبه في مختلف الشؤون وفي ك  

 

وقد تم في عهد جاللة الملك عدة إنجازات في مختلف المجاالت و عمل على المحافظة على  

البحرينيالموروث    

https://padlet.com/zainabsahmed560/qf2a6meqat0rpi3t


تتميز مملكة البحرين بمعالم تاريخية و معالم حديثة ، تتميز مملكة البحرين بمعالم تظهر تاريخ و  

 حاضر هذه المملكة العظيمة

 اختر أحد انجازات جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أو أحد معالم البحرين وتحدث عنها 

 

  المعالم المراد التعريف عنها

رفأ المالي ، متحف البحرين ، مسجد الخميس ، مسجد الفاتح ، قلعة البحرين حلبة البحرين ، الم  

 

 المطلوب

  اختر أحد هذه المعالم

  تحدث عن كيفية نشأتها ، أبرز مميزاتها ، والتنسى أن تبدي رأيك فيها

 

 آلية التنفيذ 

  POWER POINT    ال يتجاوز الخمس شرائح مدعم بصور

صور فيديو قصير  مع خلفية واضحة و   

 

   الدرجة المحتسبة: 20

 

I.C.T. Unit 2: MS Publisher 

Project: Design a certificate 

Students are going to create a Certificate of Appreciation for her/his best 

teacher. Students are going to use one of the online templates or built-in 

templates in MS Publisher to create the certificate. 

 

Example: 

 
 

After that, students are going to write a formal message and send it along 

with the certificate to the teacher. 

French Project: les vêtements. (Already completed and submitted) 



 




