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 الهدف:  المشكلةأن يحدد سبب مشكلة اإلدمان على اإلنترنت ويعرض وجهة نظره في القضية  ويسوق الحلول الممكنة لحل 

إعداد شريط مصّور أو عرض تقديمّي يحدد فيه الهدف من الحديث عن تلك القضية )اإلدمان على اإلنترنت( ، وكيفية سيقوم ب
حلها في رأيه، ويستعرض وجهة نظره وبعض وجهات النظر المختلفة عن الموضوع حول تأثير المشكلة على الحياة العصرية 

 المجتمع، ويحدد أهمية حل هذه المشكلة واآلثار المترتبة على حلها.لألفراد وتأثيرها على 

 دور الطالب:

 Microsoftعن طريق نشره في منصة الثامن ومعلمي الصف ، أولياء األمور ،من قبل الطالب سيتم مشاهدة المهمة 

Teams+Class dojo 

 الجمهور:

 : القيمة )اإليجابية نحو مشكالت العصر( 

 لصميم مثعن طريق استخدام المواد المتاحة في برامج التّ  ابداعي  إأو العرض التقديمي  رريط المصوّ شّ ال يكون أن: يجب المخرج
Video Editor  وواضحةمتحدثاً بلغة عربيّة سليمة  كخلفيّة للصور الب صوتهحيث يستخدم الطّ المشابهة أو غيره من البرامج 

 هول. البلطّ بالنسبة لاالستخدام  ةسهلتكون تلك البرامج حيث قديمي، إعداد عرضه التّ في  Power Pointال برنامج استخدام أو
 .االختيارحرية 

 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  عشرمن  قلأ
 الكثير منولكن مع 

فكار ألخطاء واألا
أو غير واضحة 

هدف بة طمرتبغير 
 (5) ة.هم  الم

الطالب  )يقدم(يكتب
وجود مع  جمل عشر

بحيث خطاء ألبعض ا
ترتيب االفكار يكون 

ة مقبول ومرتبط بمهمّ 
         .داء بشكل بسيطألا
(10) 

ب لاالطّ  )يقدم(يكتب
مع فقرة قصيرة 

خطاء األبعض 
 غويّة وتسلسلاللّ 

د جيّ  بشكل االفكار
 ةنوعا ما ومرتبط

 (12) .داءاألة بمهمّ 

الطالب م( )يقدّ يكتب 
ولكن مع طويلة  فقرة

اللغويّة خطاء األبعض 
تسلسل جيد والبسيطة 
ة مهمّ حسب فكار جدًا لأل

 (13) ألداء.ا

طويلة فقرة لب االطّ  م()يقدّ  يكتب
متسلسلة بحيث تكون بجودة عالية 

لغويّة  بدون أخطاء فكاراأل
هدف ببشكل ممتار ومرتبطة 

 (15). داءاألة مهمّ 

أو  قديمي  عرض الت  ال
ر الش   مشروح ريط المصو 

وجمل كلمات باستخدام 
ر هومناسبة للجم

هدف مرتبطة بو
 المشروع

 



 عالمات( 15)

 الب أيّ م الطّ اليقدّ 
دليل أو تفاصيل 

ة مهمّ لداعمة 
(5) األداء.  

 

الب أقل من م الطّ يقدّ 
ة )تفاصيل ثالثة أدلّ 

داعمة(مرتبطة إلى حد 
 (10ما بمهمة األداء. )

الب ثالثة يقدم الطّ 
ة )تفاصيل أدلّ 

داعمة(مرتبطة 
ً ارتباط ة بمهمّ  داً جيّ  ا
(12األداء. )  

 ّ ة لب أربعة أدلّ يقدم الطا
)تفاصيل داعمة(مرتبطة 

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

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

(15بمهمة األداء. )  

 )المهمة(التصميم  ةجود
 

عالمات(15)  

الب ن الطّ لم يتمكّ 
ة من تقديم مهمّ 

األداء بأي عبارات 
ة مع وجود وصفيّ 

ديد االرتباك الشّ 
 (5) أثناء العرض.

ة األداء الب مهمّ يقدم الطّ 
ة ولكن بعبارات وصفيّ 

قة مع وجود غيرمشوّ 
الكثير من األخطاء في 

 وتيّ نغيم الصّ كل من التّ 
القة ومخارج والطّ 

(6الحروف واأللفاظ.)  

ة الب مهمّ يقدم الطّ 
األداء بعبارات 

قة مع ة مشوّ وصفيّ 
وجود أكثر من ثالثة 

نغيم أخطاء في التّ 
القة والطّ  وتيّ الصّ 

ومخارج الحروف 
(7) واأللفاظ.  

ة األداء الب مهمّ يقدم الطّ 
قة ة مشوّ بعبارات وصفيّ 

مع وجود ثالثة أخطاء 
نغيم التّ بسيطة في 

القة وتي والطّ الصّ 
ومخارج الحروف 

(8) حيحة.واأللفاظ الصّ   

بعبارات ة األداء الب مهمّ يقدم الطّ 
ً ة مشوّ وصفيّ  في ذلك  قة مراعيا

القة والطّ  وتيّ نغيم الصّ التّ 
ومخارج الحروف واأللفاظ 

(10) حيحة.الصّ   

 طريقة عرض المهمة

عالمات(  10)  

 

 

  اإلبداع!و ة االختيارحري  الب لط  ول قديميّ ر أو العرض التّ ريط المصوّ باعها في إعداد الشّ الواجب اتّ الخطوات  همّ أل ج توضيحيّ نموذلكم مرفق : مالحظة

 

 الخطوات
ة األداء مع لوغو المدرسة والص ف والت اريخ)غالف من تصميم الطالب يضع فيه  (عنوان مهم 

إن أو صورة موّضحة تحمل التّفاصيل ذاتها ، عرض تقديميّ  من خالل  ة مقدّمة إن كانت المهمّ 
 .كانت مهّمة األداء مقدّمة من خالل شريط مصّور

 .بشكل كامل يقوم الّطالب بالتّعريف عن نفسه
 .الهدف من مهمة األداء التي يقدّمها البالطّ  يبيّن

 ماقام به في مهّمة األداء وفق الترتيب اآلتي: البالطّ  يشرح 
 تعريف المقصود باإلدمان على اإلنترنت 

 تحديد أسباب اإلدمان على اإلنترنت 

 عرض اآلثار المترتبة على اإلدمان على اإلنترنت 

  المشكلةعرض بعض آراء النقاد حول تلك 

  تحديد جهود دولة اإلمارات العربية لحل تلك المعضلة 



  .تقديم حلول أخرى مقترحة لحل المشكلة 

 
  يأي الش خصالر  

 ؟وهل تعد من مدمني االنترنت؟ هل تفضل استخدام االنترنت
 

 وضع االسم الكامل للمعل م المشرف 
 


