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:المعلم فاطمة عبد السالم "للناطقين بغيرها"اللغة العربية   :المادة   
8/11/2020 عشر ثانيال  التاريخ  :الصف   

 

خطوات  حل عن فيروس كورونا وكيف أثر على العالم، متبعًا في ذلك   / فيديو عرض تقديميهدف الطالب هو تصميم 
وكيف أثر انتشار هذا الفيروس على كافة الجوانب في  ،طرق الحماية منهو  ،أعراض المرض  موضًحا، المشكالت

 .العالم

 الهدف: 

فيروس تأثير تولى الطالب تقديم العرض الخاص به وشرح كافة النقاط الرئيسية التي تناولها من أجل إلقاء الضوء على يس
 .التواصل االجتماعي من خالل منصات ،وذلك على العالم كورونا 

 دور الطالب:

ه رعن طريق نش، اللغة العربية لغير الناطقين بها , ومعلمياألمورولياء أطالب, المن قبل  ة العرض التقديميسيتم مشاهد
  .مايكرو سوفت تيمز منصة في

 الجمهور:

 : القيمة  .والمعلمين ولياء االمور, أ, لطالبمن :ا وطرق الحماية من الفيروس بين كل  نشر الوعي  

التي  التصميم  يستخدم الطالب أحد برامج ،كأن ةبداعيإ بطريقة    ُمصمم  يكون العرض التقديمي أن: يجب المخرج
 مثل:يفضلها ،

Canva, MS productivity,powtoon ,kinemaster 

 عرض.الطريقة المناسبة لتصميم الحرية اخيتار  البلطول.  للطالباالستخدام  ةسهلتكون تلك البرامج حيث  
ما يمثل المجتمع اإلماراتي و عن طريق اختيار العرض التقديمي  ماراتية في اإليجب على الطالب ربط الثقافة  ء:دااأل

مع فترة انتشار المرض  على كافة األصعدة  دولة اإلمارات  كيف تعاملت، على سبيل المثال :لعرضتضمينه داخل ا
 الداعمة لما ورد بالبوربوينت.،تقديم بعض الصور التعليمية و التجارية و غيرها .

 
 .برنامج مايكرو سوفت تيمزعن طريق المهمة تسليم  رجىي

 المخرج/ األداء:

 

عالمة( 40يم مهمة األداء )يتق معايير  
 

 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف
 قلأ الطالب )يقدم(يكتب
جمل ولكن مع  ستمن 

خطاء ألا الكثير من
فكار غير واضحة ألوا
هدف بة طمرتبغيرو

 (5)همة.الم

الطالب  )يقدم(يكتب
 جمل  ثماني قل من أ

بعض وجود مع 
بحيث يكون خطاء ألا

ترتيب االفكار 
مقبول ومرتبط 

داء بشكل ألبمهمة ا
 (10).بسيط 

ب لالطا )يقدم(يكتب
خمس عشرة قل من أ

مع بعض  جملة
متسلسلة خطاء األ

جيد  بشكل االفكار
 ةنوعا ما ومرتبط

 (12).داءاألبمهمة 

الطالب )يقدم( يكتب 
خمس عشرة جملة 
ولكن مع بعض 

مع خطاء البسيطة األ
تسلسل جيد جدًا 

مهمة حسب فكار لأل
 (13)ألداء.ا

 )يقدم( يكتب
خمس لب الطا

بجودة  ةجمل عشرة
عالية وبدون 

متسلسلة خطاء أ
ومرتبطة فكار األ

هدف ببشكل ممتار 
 (15). داءاألمهمة 

العرض التقديمي 
باستخدام مشروح 

وجمل كلمات 
مناسبة للجمهرر 

هدف مرتبطة بو
 المشروع

 
 (عالمة 15)

اليقدم الطالب أي دليل أو 
تفاصيل داعمة خاصة 

(5بمهمة األداء.)  

 

يقدم الطالب أقل من 
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. )

 خمسةيقدم 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 
الكثير من وجود 

األخطاء في كل من 
مخارج الحروف 

مع وجود   واأللفاظ.
عدم جرأة أثناء 

(6)العرض  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

وصفية مشوقة  مع 
وجود ثالثة أخطاء 
بسيطة أثناء العرض 
محتفًظا بطالقته و 
متلفًظا بالكلمات  
بشكل  سليم ُمراعيًا 
مخارج الحروف و 

(7.)األلفاظ  

طالب مهمة يقدم ال
األداء بعبارات 
مع وصفية مشوقة  

وجود ثالثة أخطاء 
أثناء العرض بسيطة 

محتفًظا بطالقته و 
متلفًظا بالكلمات  
بشكل  سليم ُمراعيًا 
و  مخارج الحروف

(8).األلفاظ  

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات األداء 

وصفية مشوقة  
 مراعيًا في ذلك

الطالقة و الجرأة 
مع   أثناء العرض
النطق  السليم 

للكلمات مراعيًا 
مخارج الحروف 

(10)واأللفاظ .  

طريقة عرض 
 المهمة

عالمات(  10)  

 

 


