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8 

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

March 15, 2021 April 29, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=VBw2LVG55zc
https://www.youtube.com/watch?v=LWIt8Chzst4
https://www.youtube.com/watch?v=9qkChIlEX4U
rbineesh
Typewritten Text
Grade 8

rbineesh
Typewritten Text



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

Mathematics “Geometric Patterns” 

  

A. Objectives of the Project 

  

1.  Each student must create 2 linear patterns and 1 non-linear 

pattern. 

2.  Represent the pattern by printing, drawing or using toothpicks, 

matchsticks, buttons or stickers. 

3. Explain in writing how the pattern is changing.  You may include 

math (numbers, symbols, operations, etc.) as well, but make sure 

that your answer is easy to follow for someone unfamiliar with the 

task. 

4. Create a table of values for the pattern. 

5. Create a graph. 

6. Describe whether your pattern is linear or not.  Give reason to 

back this up. 

7. For the two linear patterns, provide the equation. 

8. Give the equations for the non-linear pattern. 

9. Display all information in a neat, clear, professional, easy to read 

format. 

10. Prepare an organized PPT presentation of your project for 

project presentation.  

11. Bonus points will be given for ANY extra linear of non-linear 

pattern/s made.  

  

Note: This project may be 100% done in PowerPoint.  

  

B. Project Criteria 

                                 Design (20%) 

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


                                     Pattern…………………………….……………..…. 

10%   

                                    Titles and Details………………………………..  

10%  

  

                                 Accuracy (60%) 

                        Data in Tables......………………………………… 

20% 

                                Equations 

……………………………………………. 10% 

                                    

Graphs…………………………………………………. 30% 

  

                                  Presentation (20%) 

 

Total: 100% 

 

 Students will create a power point presentation in groups of (2-3 students) 

by choosing one type of Pollution (water pollution or Air pollution or 

land pollution). Students will be evaluated based on the rubrics (attached 

in MS teams’ Assignment folder). 

(This notification is not applicable for those students who are aready 

done). 

 

 

Arabic اعزائي طلبة وطالبات الصف الثامن 

 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  –الصدق 

 الثقة بالنفس 

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

شاعر معروف مثل:طه حسين –  توفيق الحكيم – نجيب محفوظ  – الجاحظ – المتنبي – أبو 

الفرزدق -أبو القاسم الشابي -فراس الحمداني   

 الشروط التي يجب مراعاتها وااللتزام بها عند إعداد المشروع 



 ال تزيد مدة الفيديو عن خمس دقائق 

اللغة العربيةالتحدث ب  

 (التنوع في األفكار والمعلومات) جودة المحتوى

 وضوح الصوت والثقة بالنفس والطالقة عند التحدث 

 جودة اإلخراج والتصميم 

 ضوابط التصحيح 

التحدث باللغة  

 العربية

الطالقة والثقة  

بالنفس  

 وتسلسل األفكار 

الترتيب  

 والتنظيم 

جودة  

 المحتوى 

جودة  

اإلخراج  

 والتصميم

ام االلتز

بالزمن  

 المحدد 

3 4 3 4 3 3 

 الدرجة المحتسبة للمشروع:  20 درجة

  أخر موعد للتسليم: 1مايو

  (TEAMS ) يُسَّلم المشروع عبر منصة برنامج

Islamic Studies  2021مشروع مادة التربية اإلسالمية للصف الثامن للفصل الدراسي الثاني 

 

)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 

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

،   Padletمحددة 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  

 المسجلة المرفقة.بناء على المقاطع 

 

آية ُمختارة من  15موضوع المشروع: مقطع مسجل أو مقطع فيديو للطالب وهو يقوم بتالوة 

 . فُصلتسورة 

 حيث ستكون الدرجة مقسمة حسب المعايير التالية: 

 نطق الحروف والكلمات نطقًا صحيًحا.  درجات : 8 -

 ضبط الحروف والكلمات بالشكل. درجات :  8 -

 تطبيق أحكام التجويد المقررة.   درجات:  4 -

 

على أن  2021ابريل  1بتاريخ   Assignmentوعليه سيتم اإلعالن عن المشروع عبر قسم 

 . 2021مايو  20يكون الموعد النهائي للتسليم بتاريخ 

 الرابط االلكتروني إلرفاق المشروع : 

 https://padlet.com/aalbasri42/uproz32qh56v771l 

 

April 1, 2021 

 

May 20, 2021 

https://padlet.com/aalbasri42/uproz32qh56v771l


 مالحظة : الرجاء كتابة االسم والصف عند تحميل المقطع .

Social Studies مشروع مادة المواد االجتماعية 

 

الخالفة العباسية لخمسة قرون متتالية ، عرفت أمجاد سّطرها التاريخ تم كتابتها على يد  دامت 

 مؤسسيها ،هذه األمجاد مازالت معالمها موجدة كأنها تقول مات من بناني و لكن سيرته ال تموت

 

ز  اختر أحد هؤالء الخلفاء العباسيون ، متحدثًا عن نشأته ، تعليميه ، كيفية توليه الحكم ، أبر

  إنجازاته و ال تنسى في الختام ذكر رأيك بهذه الشخصية التاريخية 

المأمون -األمين  -هارون الرشيد  -أبو جعفر المنصور  -أبو العباس السفاح  -إبراهيم اإلمام   

 

    

 آلية التنفيذ 

  POWER POINT    ال يتجاوز الخمس شرائح مدعم بصور

  فيديو قصير  مع خلفية واضحة و صور

 

   الدرجة المحتسبة : 20

 

  

I.C.T. HTML Project 

Create a webpage about covid-19 in HTML. 

 

Follow the directions below. 

  

No. Directions  

1 Insert a heading 

2 Change the heading color, type and alignment  

3 Insert 2 paragraphs about covid-19 

4 Change the paragraph:  Font size, color, style, back 

color and alignment 

5 Change the webpage background image 

6 Insert a table to compare between covid-19 and the 

common flu  

7 Insert a caption for the table 



8 Border the table 

9 Change the table border color 

10 Change the alignment of the table data 

11 Change the table width and height 

12 Change the table background color or image to any 

of your choice 

13 Insert covid-19 awareness posters 

14 Insert a hyperlink that connects to the world health 

organization website 

15 Challenge: Insert a button to download Be Aware 

App 

16 Save your webpage as HTML 
 

French Project: les Routines quotidiennes . (Already completed and 

submitted) 

 
 




