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 الهدف:  .ضد الغضبإقامة معرض إلكتروني للتوعية الب هدف الط  

بأسلوبه الخاص بعد البحث والمناقشة ملصقًا أو نًصا أو مقاطع صوتية ومرئية للتوعية يقدم الطالب 
 .بطريقة المعرض اإللكتروني بأضرار ومساوئ الغضب

 دور الطالب:

 التاسعف الص   ومعلمي ،األمورولياء أ ،البط  المن قبل المعرض اإللكتروني المعد ة سيتم مشاهد
  .زووم ومايكروسوفت تيمز و كالس دوجو منصة فيه عن طريق نشرواإلدارة 

 الجمهور:

دور المدرسة في تنمية وعي وقدرات الطالب، وتسليحهم بالعلم الذي هو الب لمعرفة الط  ضرورة 
 رأس مالهم الحقيقي في المستقبل.

 : القيمة

، باستخدام نماذج ثالثية cospacesيجب أن يكون المعرض مقدم إلكترونيا باستخدام موقع : المخرج
األبعاد جاهزة أو معدة من قبل الطلبة ويتم االهتمام بتنسيق عرض األعمال في أقسام منظمة ومرتبة 

لب نوعا للتوعية ضد الغضب بأسلوبه وإبداعية ومتنوعة على شكل معرض يعرض فيه كل طا
الخاص مراعيا أساسيات التقديم للنوع الذي اختاره. للطالب حرية االختيار في طريقة تقديمه للفكرة 

 على شرط أن تكون مناسبة إلرفاقها وتقديمها في المعرض اإللكتروني.
الجتماعي والتداعيات يجب على الطالب أثناء اإلعداد مراعاة مناسبة االختيار للواقع ا داء:األ

 االجتماعية الجديدة.
 .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

يقّدم عرًضا 
قصيًرا غير 

مرتبط بالهدف 
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وواضح مع 
وجود أخطاء 
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مهمة 
 (5).األداء
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قصيرا 
بأسلوبه 
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بمستوى 

لغوي وأدائي 
 وفني مقبول.
 مهمة األداء

.(10) 

ا بأسلوبه يق دم عرضً 
الخاص مرتبط 

بالموضوع نوعا ما 
مع وجود بعض 
األخطاء اللغوية 
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 (13).داءاألة مهم  
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ة مهم  
 (14)ألداء.ا

ا يقدم عرضً 
بأسلوبه الخاص 
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 (15). داءاألة مهم  

المعرض اإللكتروني 
والمحتوى المناسب 
 للعرض باستخدام 

) تصميم ملصق، كتابة 
 نص، مقطع مرئي ... (
 مرتبطة بهدف المشروع

 ( عالمة 15)

الب م الط  اليقد  
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(10) 
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داعمة(مرتبطة 
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 )تفاصيل داعمة(
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ن لم يتمك  
الب من الط  

ة تقديم مهم  
أدلة األداء بأي 

أو براهين أو 
مع  معلومات
وجود 

االرتباك 
ديد أثناء الش  

 العرض.
(5) 

الب يقدم الط  
ة األداء مهم    

بأدلة وبراهين 
مع غير دقيقة 

وجود الكثير 
من األخطاء 
في جانب 
السالمة 

اللغوية ودقة 
 الوسائط.

(.6)  

ة   يقدم الط الب مهم 
بتقديم معلومات األداء 

وأدلة وبراهين، 
توضح الهدف عامة، 
مع وجودأكثر من 

ثالثة أخطاء بسيطة 
في جانب السالمة 

 اللغوية ودقة الوسائط.
(.7)  

الب يقدم الط  
ة األداء مهم  

معلومات بتقديم 
وأدلة وبراهين، 
توضح الهدف 

عامة، مع وجود 
ثالثة أخطاء 

بسيطة في جانب 
السالمة اللغوية 
 ودقة الوسائط.

.(8)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بتقديم 

معلومات وأدلة 
وبراهين توضح 

، بدقة الهدف
مراعيًا أثناء أداءة 
الس المة اللغوية، 
دقة تقديم الوسائط 

 المتعددة.
 

.(10)  

 طريقة عرض المهمة
عالمات(  10)  

 

 قديمي  أو العرض الت   المقطع المرئيباعها في إعداد الخطوات الواجب ات   هم  أل ج توضيحي  نموذلكم مرفق : مالحظة
  اإلبداع!و ة االختيارحري  الب لط  ول

 
 

 الخطوات 

ة األداء مع لوغو المدرسة والص ف والت اريخ(  غالف من تصميم الطالب يضع فيه)عنوان مهم 
ة  ، أو صورة موض حة تحمل الت فاصيل ذاتها إن إن كانت المهم  مقد مة من خالِل عرض تقديمي 

ة األداء مقد مة من خالل العرض التقديمي المسجل.  كانت مهم 
 يقوم الط الب بالت عريف عن نفسه بشكل كامل.
 يبي ن الط الب الهدف من مهمة األداء التي يقد مها.

ة األداء وفق الترتيب اآلتي:   يشرح الط الب ماقام به في مهم 
  نوع العرض المقدم في المعرضنبذة مختصرة عن . 

  المعرض، والهدف من تقديمهأهمي ة. 

 بعض األسباب االجتماعية، النفسية، األسرية لعرضه. 

   في حياته. هذا المعرضتوضيح مدى استفادته من 

  في قضايا اجتماعية عامةالتوعيه يوضح دور المدرسة في. 
 الرأي الش خصي 

بموضوع المعرض ؟ هل تقترح إضافات أخرى ؟ إلى أي مدى تعتقد أن الفكرة ما رأيك 
 ستحدث تغييرا ؟ هل كان المعرض مستوفي  لفكرة التوعية ضد الغضب ؟

 
 وضع االسم الكامل للمعل م المشرف 


