
 
AFL-Project 2021-2022 

 

Project Instructions  
 

Life is full of personal stories and adventures.  

Some of those stories and adventures are 

wonderful and deserve to be saved in our heart 

and diaries. 

 Because these stories and adventures are so 

many, it is a good idea if we get some photos so 

we can remember what happened in the past. 

 

TASK  
 

Your job is to make your own story album. 
 

BASIC PROJECT  
 

1-collect a lot of photos since you were born until last holiday. 

2-select the photos (at least 8) that express the most important incidents in your life. 

3-ask your parents about each photo and what happened in that day. 
 

If you successfully complete the ‘Basis Project’ criteria the maximum mark you can be awarded is 10% out of a 
possible total of 20% 
 

INTERMEDIATE PROJECT 

 

One-choose the photos (preferred to be coloured photos). 

2-write 3 sentences about each photo telling us who is in the photo and what happened in     

that day (on a rough paper). 

3-mention day, date and time for each photo if possible. 

4- Make your album as a form of autobiography. 
 
If you successfully complete the ‘Basis Project’ criteria, plus you successfully complete the ‘Intermediate 
Project’ criteria the maximum mark you can be awarded is 15% out of a possible total of 20% 
 
 

ADVANCED PROJECT  
 

One-bring hard papers and fold them as a form of album. 

2-stick the photos on the hard papers (one photo on each paper). 

3- Print all the information you got from your parents and that you know about each 

photo (using Size 14) and stick them on the hard paper. 

4-make a good outside design for the album. (E.g. you can write a title or stick some 

pictures). 
If you successfully complete the ‘Basis Project’ and ‘Intermediate Project’ criteria, plus you successfully 
complete the ‘Advanced Project’ criteria above the maximum mark you can be awarded is 20% out of a possible 
total of 20% 

Project Title : Story Album 

 
Subject / 
Topic 
 

 
AFL/G 4 

 
Class 
 

 
 Grade 4 

 
Teacher  
 

 
 WARDAH 

 



 
AFL – Project 2021-2022 

Project Instructions 

Learning a new language is like to open a window on a new world. 

One of the effective methods of learning a new language is to 

have a dictionary, which helps to understand that language. 

TASK 

Your job is to prepare an Arabic-English Picture dictionary, 

which includes words, sentences, pictures, and translation. 

BASIC PROJECT 

1- Make use of Arabic vocabularies you had already learnt to collect an amount of words of different fields. 

2- Classify the words into the following items: 

-Numbers        -Shapes        -Colors        -Months        -Relationships        -Adjectives        -Verbs             -Birds                    

-Opposites        -Wild animals         -Domestic animals        -Fruits       -Vegetables       -Parts of body                  

-Edibles and drinks 

Each item classification must contain at least 5 words, except for the months which should be 12. 

3- Arrange the words inside each item in Arabic Alphabetical order. Put the words of each different item in               

a separate page. 

4- Translate the words into English without changing their Arabic Alphabetical order. 

5- Collect small pictures as much as you can and insert/stick them, or draw your own pictures- to express the meaning 

of every word, when it is possible. 

If you successfully complete the ‘Basic Project’ criteria, the maximum mark you can be awarded is 5% out of a possible total of 15% 

INTERMEDIATE PROJECT 

1- Choose some of the previous Arabic words and use them in 10 different Arabic sentences of your own. Each 

sentence must include 3 different words, each from a different item, eg: 

 There are four green squares. 

 I love my old grandfather. 

2- Translate your 10 Arabic sentences into English. 

If you successfully complete both the ‘Basic Project’ and the ‘Intermediate Project’ criteria, the maximum mark you can be awarded 

is 10% out of a possible total of 15% 

ADVANCED PROJECT 

1- Join all papers in the shape of a booklet. 

2- Prepare an external cover with: 

Subject, topic, your ID (name, grade, school) 

  

If you successfully complete all of the ‘Basic Project’, ‘Intermediate Project’, and ‘Advanced Project’ criteria, the maximum mark you 

can be awarded is 15% out of a possible total of 15% 

Project Title – “My Dictionary” 

Subject / Topic A.F.L (Translation) 

Class Grade  5 

Teacher WARDAH 



 

NADA INTERNATIONAL SCHOOL 

 مدرسة ندى العالمية

G6 AFL 2021/2022 مشروع  
 

 

وطني  عنوان المشروع  

G6/   الصف 

   المعلمة / سوزان

   

 المطلوب :

أو مجسمات  وعلم وطنه  عن وطنه مستعينا بصور من تراث وطنهملزمة/ مذكرة  عمل 
 أو عمالت نقدية

 المرحلة األساسية ) األدوات والوسائل المعينة(:

 

عند إتمامك لمتطلبات هذه المرحلة بنجاح ، فإن الدرجة القصوى التي يمكنك إحرازها هي 4 درجات من 
 اصل المجموع الكلي للدرجات والبالغ 15 درجة.

 

 



 

NADA INTERNATIONAL SCHOOL 

 

 المرحلة المتوسطة  )طريقة التنفيذ(:

 صنع الديوان عن طريق الخطوات التالية :

 

ـ أرتب األوراق على الصفحات التالية :  1  

 

 ـ الصفحة  األولى : ) الغالف (  أكتب عليه : اسمي  كامال ، صفي الدراسي  ،  مدرستي ، العام الدراسي             

 ـ الصفحة الثانية : صورة لعلم وطني .

ي.ـ   الصفحة الثالثة : معلومات عن وطن  

 ـ   الصفحة الرابعة : العمالت 

:  األكالت الشعبية واالكالت المشهورة .ـ الصفحة الخامسة   

 

عند إتمامك لمتطلبات هذه المرحلة بنجاح ، إضافة إلى المرحلة السابقة فإن الدرجة القصوى التي يمكنك 
 إحرازها هي 12 درجة من أصل المجموع الكلي والبالغ 15 درجة

 

 المرحلة المتقدمة:

 فيها يتم اإلخراج النهائي للمشروع في صورته األخيرة 

 

 عرض المشروع أمام زمالئك في الفصل 

 

عند إتمامك لمتطلبات هذه المرحلة بنجاح ، إضافة إلى المرحلتين السابقتين ، فإن الدرجة القصوى التي 
 يمكنك إحرازها هي 15 درجة من المجموع الكلي للدرجات والبالغ 15 درجة

 

**************** 

 

 

 



 

 

 

NADA INTERNATIONAL SCHOOL 

 مدرسة ندى العالمية

 

G7  AFL 2021/2022 مشروع  
 

 

       بطاقة معايدة بمناسبة يوم األم   عنوان المشروع

G7 الصف/      

  / سوزانالمعلمة   

 المطلوب : عمل بطاقة معايدة بمناسبة يوم األم  

  

 

 

 مقدمة                         : 

يوم االم مناسبة يحتفل فيها األبناء على اختالف أعمارهم بأمهاتهم ويكونون حريصين في مثل هذا اليوم على )     
 ( .   إحضار هدية لألم حتى ولو كانت هدية رمزية 

 

 المطلوب        : 

 . بطاقة معايدة بمناسبة يوم األم  عمل  
 
 يةالمرحلة األساس:     

 .  احضار ورق مقوى ملون   -     
 احضار صورة لك .  -     
 احضار أقالم ملونة . -     

    
من أصل المجموع  % 2إذا أكملت متطلبات هذه المرحلة بنجاح ، فإن الدرجة القصوى التي يمكنك إحرازها هي      

 .  % 10االفتراضي الكلي  
 

 المرحلة المتوسطة : 

 الصورة على البطاقة .لصق   -    



 

 

 

NADA INTERNATIONAL SCHOOL 

  تزيين البطاقة برسومات جميلة ومتناسقة األلوان .  -     
 كتابة فقرة واصفاً فيها األم وتهنئتها بهذه المناسبة .  -     
      
إذا أكملت متطلبات " المرحلة األساسية " بنجاح، و أيًضا أكملت متطلبات " المرحلة المتوسطة " بنجاح، فإن     

 .  % 10من أصل المجموع االفتراضي    % 8لقصوى التي يمكنك إحرازها الدرجة ا

   
 المرحلة المتقدمة        : 

     
 . في كتابة الفقرة تجنّب األساليب العامية   -    
 إخراج الموضوع في شكله النهائي.  -    

  
إذا أكملت متطلبات " المرحلة األساسية " و " المرحلة المتوسطة " بنجاح ، و أيًضا أكملت متطلبات " المرحلة    

 % 10من أصل المجموع االفتراضي الكلي  % 10المتقدمة " بنجاح ، فإن الدرجة القصوى التي يمكنك إحرازها هي 
   . 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  

  

 

 

 

 



 

 م2022-2021مشروع 
 الصف الثامن 

 الصحة والغذاء المشروع عنوان
 

 خديجة / أ  المادة ـة/  معلمـ
 

 
خاصة بالصحة والغذاء باستخدام عبارات صحيحة  لوحات إرشادية عمل: المطلوب

 .اإلمالئية والنحوية  وواضحة وخالية من االخطاء

 :(المعينة والوسائل األدوات)  األساسية المرحلة

 .وانه أشكاله وأل فيها تظهر للغذاء الصحي  صور حضارإ

 قص - ألوان - ملونة بطاقات أو مقوى ورق - صمغ - مقص:  بـ االستعانةـ 
 . ولصق

ة السابقة والمواد األدوات))  وفـْـق   بغيرها أو بها االستعانة يمكنك اختياريَـّ
 . power pointأو مستخدماً برنامج  (( الخاصة رؤيتك

 يمكنك التي القصوى الدرجة فإن بنجاح، المرحلة هذه لمتطلبات إتمامك عند
  4 هي إحرازها

 .درجة 15 والبالغ للدرجات الكلي المجموع أصل من درجات

 

 

 



 (:التنفيذ طريقة)  المتوسطة المرحلة

على هيئة مطويات أو لوحات من الفلين الغذاء الصحي وغيرالصحي  بين مقارنة -
 وتشتمل على :

 

 

 

 

 

  التي القصوى الدرجة فإن السابقة المرحلة إلى إضافة بنجاح، المرحلة هذه لمتطلبات إتمامك عند

 .درجة 15 والبالغ للدرجات الكلي المجموع أصل من درجة 12 هي إحرازها يمكنك

 

 :المتقّدمة المرحلة

ً  األخيرة صورته في للمشروع النهائي اإلخراج يتم فيها  بـ: مدعما

 . اللوحات اإلرشادية ـ عرض1

 ـ إحضار صور ونماذج للغذاء الصحي على لوحات من الفلين .2

 ـ تقديم العروض التقدمية البوربوينت .3

 العناصر الغذائية الصحيحة.إحضار الطالب أطباق صحية محتوية  -4

 عمل فيديوهات مصورة للغذاء الصحي إن استطاع الطالب فعل ذلك . -5

 في الفصل . عرض الطالب المشروع أمام زمالئه -6

 

  الدرجة فإن السابقتين، المرحلتين إلى إضافة بنجاح، المرحلة هذه لمتطلبات إتمامك عند

 .درجة 15 والبالغ للدرجات الكلي المجموع من درجة 15  هي إحرازها يمكنك التي القصوى

 

 الفائدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكونات الدهون

أيهما تفضل الغذاء الصحي أم 
 األنواع الغذاء غير الصحي؟


