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                                     PAKISTAN SCHOOL, KINGDOM OF BAHRAIN  

                                       Portion for 1st Term Examination June 2021  

                                                                                                              Grade: 4 

Subjects                    Portion  

English Nelson English Pupil Book 4 
Unit 1: Who were the Vikings? Pg. 6 - 11 
Unit 2: Erik the Viking Pg. 14,15,16,17,19,20 
 
Workbook 4 
Unit 1 -Pg. 4,5 
Unit 2 – Pg. 9, 10 ( Ex.A, B (1 ,3) 
Listening ( Unseen) 
Comprehension ( Unseen) 

 

Maths   Chapter 1 ( Numbers to 100 000) 

 Lesson 1 to lesson 5 (page 1 – page 23) 

 

Islamiat Unit:1    Surah Al Qadr 
Unit-2    Allah’s names  
Unit- 3   Pillars of Islam (Namaz) 

 

Computer Chapter 1 ,  
Chapter 2 

 

Science Unit 1: keeping healthy 
Lesson 1: Why do we need food? /Foods for energy  
( page no: 2-5) 
Lesson 2  : Foods for growth and repair / Vitamins minerals and fibre  
(  page no:6 -9) 
Lesson 3: A balanced diet   ( page no:10-11) 
 
Unit 2: Gases around us 
Lesson 1.Grouping material ( pg no 16 & 17) 
Lesson 2:Gases in the air / Oxygen (page no:19—21) 

 

S.Studies  Unit 1:Geography  Chapter: 1 The Earth in space، Chapter : 2 Our country، 

 History and Geography of Bahrain 
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Arabic 
For Arabs 

 دروس القراءة: أوال 
أسئلة كتاب القراءة + معاني الكلمات 

جميع األسئلة الموجودةفي + 
 الملخص الخاص بالدروس 

 القصيدة: ثانيا

+ فقط ( 4 – 1)شرح االبيات من 

معاني + األساليب والصور التعبيرية
أسئلة كتاب الخاصة + الكلمات 

جميع األسئلة الموجودة + بالقصيدة 
 .في الملخص الخاص بالدرس

 القواعد النحوية: ثالثا 
+ أسئلة كتاب التدريبات اللغوية 
الملخصات واألنشطة الخاصة 

 .بالدرس
 ءمهارة االمال: رابعا 

+ أسئلة كتاب التدريبات اللغوية 

الملخصات واألنشطة الخاصة 
 .بالدرس

 11- 9من صفحة 

 11- 14 صفحة من

 22- 19صفحة من

 صفحة من

8- 11 

 صفحة من

11 -12 

 :القراءة:أوال

 قرآن كريم سورة لقمان - 1 

 الوطن الصغير – 2

 الشعر: ثانيا
 قصيدة وطني

 القواعد النحوية:ثالثا 
 الكالم المفيد

 مهارة اإلمالء: رابعا
 التاء المفتوحة والتاء المربوطة

 

Arabic 
For Non-
Native 

 مراجعة كل ما تم شرحه

والشروحات املوجودة على 

 موقع قوقل كالس

 06صفحة 

 9 - 8صفحة 

 38-33صفحة 

 (کتاب القراءۃ)قصیدۃ النخیل 

 (کتاب التدریبات) الكالم املفيد

کتاب )ادوات الاستفھام 

 (التدریبات

 

Arabic  
For Pak 

All Notes & activities 
available in Google 
classroom 

١ 
٣ 

 أنا تلميذ جديد 
 الفصلغرفة 

 القواعد النحوية 
 المفرد والجمع

 

     Urdu  

 ایکٹ یک اصنب ، دمح :ںیمظن

ت ریمے اُف :اابسق

 
 

 وہں رہشی ااھچ ںیم ، دان

 ،20  )ہحفص اتکب ( اامعتسل اک 'ےک' اور ' ہک،13 )ہحفص اتکب ( وساہیل/واونی وقادع

ت18 )ہحفص اتکب ( وصت امسِ

  راےئ وخادنیگ ت   آےئ اگ۔     unseenریپارگاف ب 

 ت
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