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 الهدف:   عن حياة الشيخ زايد رحمه هللا .سيرة غيرية أن يكتب هدف الطالب هو 
 دور الطالب: حياة الشيخ زايد رحمه هللا الب الط   يوضح
 الجمهور:  .كالس دوجو منصة فيه عن طريق نشرلث لثاالصف ا , ومعلمياألمورولياء أطالب, المن قبل  عرضهاسيتم 

 : القيمة  .فرد من أبناء هذه الدولة، وكيف أث ر في حياتنا لكل  ماذا يعني الشيخ زايد، رحمه هللا، بالنسبة
رحمه  أهم انجازته  –صفاته وهواياته  –نشأته  –أين ولد  –) متى ولد الشيخ زايديكتب الطالب عن حياة  أن: يجب المخرج

  للشيخ زايد رحمه هللا .صور عن طريق استخدام  ةبداعيإو ةمشوقيجب ان تكون الكتابة هللا 
 كالس دوجو.العن طريق المهمة تسليم  رجىي

 المخرج/ األداء:

 
عالمة( 40يم مهمة األداء )يمعايير تق  

 
 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

الشيخ زايد  ب سيرة يقدم الطال
خطاء ألا الكثير منولكن مع 

فكار غير واضحة ألوا
 (5)همة.هدف المبة طمرتبغيرو

سيرة يقدم الطالب 
 الشيخ زايد رحمه هللا

بعض وجود مع 
بحيث يكون خطاء ألا

ترتيب االفكار مقبول 
داء ألومرتبط بمهمة ا
 (10).بشكل بسيط 

سيرة يقدم الطالب 
الشيخ زايد رحمه هللا 

خطاء األمع بعض 
 االفكارمتسلسلة 
جيد نوعا ما  بشكل

بمهمة  ةومرتبط
 (12).داءاأل

سيرة الطالب  يقدم
الشيخ زايد رحمه 

ولكن مع بعض  هللا 
مع خطاء البسيطة األ

تسلسل جيد جدًا 
مهمة حسب فكار لأل
 (13)ألداء.ا

سيرة لب الطا يقدم 
الشيخ زايد رحمه هللا 
بجودة عالية وبدون 

متسلسلة خطاء أ
ومرتبطة فكار األ

هدف بز بشكل ممتا
 (15). داءاألمهمة 

السيرة تكون 
 بطريقة حةمشرو

ر ومناسبة للجمه
هدف مرتبطة بو

 المشروع
 
 (ةعالم 15)

اليقدم الطالب أي دليل أو 
تفاصيل داعمة خاصة بمهمة 

(5األداء.)  
 

الطالب أقل من يقدم 
ثالثة أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة إلى 
حد ما بمهمة األداء. 

(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 
)تفاصيل أدلة 

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 
األخطاء الكثير من 

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  
طاء وجود ثالثة أخ
التنغيم بسيطة في 

الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

واأللفاظ 
(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)  

 

 
  .وللط الب حري ة االختيار واإلبداع القصة المصورة جب ات باعها في إعداد مرفق لكم نموذج توضيحي  ألهم  الخطوات الوامالحظة: 

 
 

 
 

 الخطوات

  بة عالش –الصف  –اسم الطالب  –غالف من تصميم الطالب يضع فيه)عنوان مهّمة األداء 
 ، وأهم انجازته رحمه هللا .يكتب الطالب عن حياة الشيخ زايد رحمه هللا  متى ولد ، وأين ولد ، نشأته ، صفاته وهواياته 


