
 األولللفصل الدراسي  مهمات األداء
 2020-2021للعام الّدراسي 

 
:المعلم أميرة أحمد :المادة اللغة العربية    

8/11/2020 اريخالتّ   انيث  ال  :الصف   
 

 الهدف:   .شجاعة بطل واجه فيروس كورونا عن ةمصور كتابة قصةالب هو هدف الط  
 دور الطالب: .وكيفية مواجهتها  مشكلة كورونا الب الط   يوضح
 الجمهور:  .كالس دوجو منصة فيه عن طريق نشرلثاني ف االص   , ومعلمياألمورولياء أالب, ط  المن قبل  عرضهاسيتم  القصة

 : القيمة  .تعزيز استخدام الطالب لبرامج التعلم عن بعد في مواجهة التحديات
 البلطول.  صور جميلة للطالب أو رسومات جيدة لهعن طريق استخدام  ةبداعيإو ةمشوق لقصةا كونت أن: يجب المخرج

  كتابة القصة .حرية اخيتار 
تقديم أدلة تؤكد حرص الدولة على نجاح عملية التعلم عن طريق  الفيديوماراتية في اإليجب على الطالب ربط الثقافة  داء:األ

 .للتصدي لفيروس كوروناعن بعد 
 كالس دوجو.العن طريق المهمة تسليم  رجىي

 المخرج/ األداء:

عالمة( 40يم مهمة األداء )يمعايير تق  
 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

ولكن مع  لقصةيقدم الطالب ا
فكار ألخطاء واألا الكثير من

ة طمرتبغيرغير واضحة و
 (5)همة.هدف المب

القصة يقدم الطالب 
بعض وجود مع 
بحيث يكون خطاء ألا

ترتيب االفكار مقبول 
داء ألبمهمة اومرتبط 

 (10).بشكل بسيط 

لقصة يقدم الطالب ا
خطاء األمع بعض 
 االفكارمتسلسلة 
جيد نوعا ما  بشكل

بمهمة  ةومرتبط
 (12).داءاأل

قصة الالطالب  يقدم
ولكن مع بعض 

مع خطاء البسيطة األ
تسلسل جيد جدًا 

مهمة حسب فكار لأل
 (13)ألداء.ا

 قصةاللب الطا يقدم 
بجودة عالية وبدون 

متسلسلة خطاء أ
ومرتبطة فكار األ

هدف بز بشكل ممتا
 (15). داءاألمهمة 

 حةمشرو القصة
مناسبة  بطريقة
مرتبطة ر ووللجمه

 هدف المشروعب
 
 (ةعالم 15)

اليقدم الطالب أي دليل أو 
تفاصيل داعمة خاصة بمهمة 

(5األداء.)  
 

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة إلى 

بمهمة األداء. حد ما 
(10) 

يقدم الطالب ثالثة 
أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة 

ارتباًطا جيدًا بمهمة 
(12األداء. )  

يقدم الطالب أربعة 
أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيد جدًا 
 (13بمهمة األداء. )

خمسة يقدم الطالب 
أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة 

ارتباًطا قويًا بمهمة 
(15األداء. )  

التصميم  ةجود
 )المهمة(

 
(عالمة 15)  

لم يتمكن الطالب من تقديم مهمة 
األداء بأي عبارات وصفية مع 
وجود االرتباك الشديد أثناء 

 (5العرض.)

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 
وصفية ولكن 

غيرمشوقة  مع وجود 
الكثير من األخطاء 
في كل من التنغيم 
الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

(6واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

وصفية مشوقة  مع 
وجود أكثر من ثالثة 
أخطاء في التنغيم 
الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

(7واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 
مع وصفية مشوقة  

وجود ثالثة أخطاء 
التنغيم بسيطة في 

الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

لفاظ واأل
(8)الصحيحة.  

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات األداء 

وصفية مشوقة  
مراعيًا في ذلك التنغيم 

الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

واأللفاظ 
(10)الصحيحة.  

طريقة عرض 
 المهمة

عالمات(  10)  

 

 
  وللّطالب حريّة االختيار واإلبداع! القصة المصورة مرفق لكم نموذج توضيحي  ألهم  الخطوات الواجب ات باعها في إعداد : مالحظة

 

 
 

 الخطوات

ة مقد مة غالف من تصميم الطالب يضع فيه)عنوان مهّمة األداء مع لوغو المدرسة والّصف والتّاريخ(  إن كانت المهم 
 .لمهمة األداء من خالل صورة موض حة تحمل الت فاصيل ذاتها 

 يقوم الط الب بالت عريف عن نفسه بشكل كامل.
 التي يقد مها.يبي ن الط الب الهدف من مهمة األداء 

 
 وضع االسم الكامل للمعلّم المشرف 


