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 الهدف:   كتابة استجابة ادبية لقصة الّشهيد.

 دور الطالب: وبعض التشبيهات. وعناصرها  القصة أفكاريستعرض فيها ورقة بحثية لالستجابته األدبية إعداد 

 Microsoft Teams+Classعن طريق نشره في منصة الخامس أولياء األمور، ومعلمي الصف  ،من قبل الطالب اسيتم مشاهدته الورقة البحثية

dojo 

 الجمهور:

إلى إبداعات الكاتب في نصه، وما فيه من جماليات يتأثر بها القارئ، انفعاالً وتأثراً بما في النص من سمات فنية ، وقيم م تسمو باإلنسان الوقوف على 
 التقدم والكمال

 : القيمة

 بعض البرامج مثل الورد والبوربوينت وغيرها من البرامج مصممة بطريقة إبداعية  عن طريق استخدام  لورقة البحثيةيجب أن تكون ا: المخرج
 للورقة البحثية.متاحة. وللطالب حرية اخيتار تصميم ال

 وسائل مثل :)صور ، أسماء ،أماكن............(عن طريق اختيار عرضه ماراتية في اإلالب ربط الثقافة يجب على الطّ  داء:األ
 .الماكروسوفت تيمزإعداد ملف خاص بكل طالب في مجموعة  عن طريقة المهم  تسليم  رجىي

 المخرج/ األداء:

 

 معايير تقييم مهم  ة األداء )40 عالمة(
 

 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

 الطالب )يقدم(يكتب
جمل  سبعمن  قلأ

 الكثير منولكن مع 
فكار غير ألخطاء واألا

أو غير واضحة 
 ة.همّ هدف المبة طمرتب

(5) 

 جمل سبعالطالب  )يقدم(يكتب
خطاء ألبعض اوجود مع 

ترتيب االفكار بحيث يكون 
داء ألة امقبول ومرتبط بمهمّ 

 (10) .بشكل بسيط

فقرة ب لاالطّ  )يقدم(يكتب
خطاء األمع بعض قصيرة 

 االفكار غويّة وتسلسلاللّ 
د نوعا ما جيّ  بشكل

 .داءاألة بمهمّ  ةومرتبط
(12) 

 فقرةالطالب م( )يقدّ يكتب 
خطاء األولكن مع بعض طويلة 
تسلسل جيد والبسيطة اللغويّة 
 ألداء.ة امهمّ حسب فكار جدًا لأل

(13) 

طويلة فقرة لب االطّ  م()يقدّ  يكتب
بحيث تكون بجودة عالية 
 بدون أخطاء فكارمتسلسلة األ

بشكل ممتار ومرتبطة لغويّة 
 (15). داءاألة هدف مهمّ ب

 المطوية 
صممة بكتابة م

وجمل كلمات 
مناسبة 
ر هوللجم
مرتبطة و
 همةهدف المب
 عالمات( 15)

دليل  الب أيّ م الطّ اليقدّ 
أو تفاصيل داعمة 

(5) ة األداء.مهمّ ل  

ة الب أقل من ثالثة أدلّ م الطّ يقدّ 
)تفاصيل داعمة(مرتبطة إلى 

 (10حد ما بمهمة األداء. )

ة الب ثالثة أدلّ يقدم الطّ 
)تفاصيل داعمة(مرتبطة 

ً ارتباط ة األداء. بمهمّ  داً جيّ  ا
(12)  

 ّ ة لب أربعة أدلّ يقدم الطا
)تفاصيل داعمة(مرتبطة 

ة األداء. بمهمّ  اً د جدّ ارتباًطا جيّ 
(13) 

ة )تفاصيل خمسة أدلّ الب يقدم الطّ 
داعمة(مرتبطة ارتباًطا قويًا 

(15بمهمة األداء. )  

التصميم  ةجود
 )المهمة(

 

عالمات(15)  

الب من ن الطّ لم يتمكّ  ة األداء الب مهمّ يقدم الطّ  ة األداء الب مهمّ يقدم الطّ  ة األداء الب مهمّ يقدم الطّ  ة األداء الب مهمّ يقدم الطّ  طريقة عرض 



األداء بأي ة تقديم مهمّ 
ة مع عبارات وصفيّ 

ديد وجود االرتباك الشّ 
 (5) أثناء العرض.

ة ولكن بعبارات وصفيّ 
قة مع وجود الكثير غيرمشوّ 

من األخطاء في كل من 
القة والطّ  وتيّ نغيم الصّ التّ 

ومخارج الحروف 
(6واأللفاظ.)  

قة وّ ة مشبعبارات وصفيّ 
مع وجود أكثر من ثالثة 

 وتيّ نغيم الصّ أخطاء في التّ 
القة ومخارج والطّ 

(7) الحروف واأللفاظ.  

مع قة ة مشوّ بعبارات وصفيّ 
وجود ثالثة أخطاء بسيطة في 

القة وتي والطّ نغيم الصّ التّ 
ومخارج الحروف واأللفاظ 

(8) حيحة.الصّ   

ً ة مشوّ بعبارات وصفيّ   قة مراعيا
 وتيّ نغيم الصّ في ذلك التّ 

القة ومخارج الحروف والطّ 
(10) حيحة.واأللفاظ الصّ   

 المهمة
عالمات(  10)  

 

 
  اإلبداع!و ة االختيارحري  الب لط  وللمطوية باعها في إعداد االواجب اتّ الخطوات  همّ أل ج توضيحيّ نموذلكم مرفق : مالحظة

 
 

 الخطوات 

ة األداء مع لوغو المدرسة والص ف والت اريخ)من تصميم الطالب يضع فيهف غال   (عنوان مهم 
 .يقوم الّطالب بالتّعريف عن نفسه بشكل كامل

 .الهدف من مهمة األداء التي يقدّمها البالطّ  يبيّن
 ماقام به في مهّمة األداء وفق الترتيب اآلتي: البالطّ  يشرح 

 ستجابة األدبيةالتعريف باال 

  عنها استجابة أدبية ذكر اسم القصة التي كتب. 

  اسم الكاتب والرسالة أو الفكرة التي يحاول توصيلها إلى القارئ استعراض. 

  عرض ملخًصا للقصة كاملة 

 القيم المستفادة من القصة 

 
  يأي الش خصالر  

 المهمة ؟وماذا استفدت منها؟ما رأيك في 
 

 وضع االسم الكامل للمعل م المشرف 
 


