
  ألول للفصل الدراسي ا مهمات األداء 
 2021-2020للعام الّدراسي 

:المعلم نجالء إبراهيم  :المادة  اللغة العربية    

اريخالتّ  8/11/2020 بغيرها امن للناطقينالث     :صفالّ    

 
 الهدف:  نمر المنتشرة في اآلونة األخيرةف بظاهرة الت  عريالت  

 دور الطالب: المختلفة. وأنواعهأسبابه التنمر عن إعداد عرض تقديمي 

 منصة فيه عن طريق نشر امنث  الالصف  ومعلمي ،راألمو الطالب أولياءسيتم مشاهدته من قبل  العرض التقديمي
  .كالس دوجو

 الجمهور:

 : القيمة لبية التي تحدث بسبب التنمر.توعية الطالب وتعريفهم على أسباب التنمر واآلثار الس  

 وجذاب من خالل استخدام برنامج  عن فكرة المشروع رالتقديمي معبأن يكون العرض  :المخرج
(PowerPoint) 

 قديمي:يراعي اتباع الخطوات التالية في تصميم العرض الت  
 عريف بنفسك.الت  -
 توضيح فكرة المشروع.-
 استخدام صور داعمة لفكرة المشروع.-
 مراعاة عالمات الترقيم.-
 (  performance taskالتميز ) عن المهمة تسليم  رجىي-

 :المخرج

 معايير تقييم مهمة األداء )40 عالمة(
 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

أقل  الطالب )يقدم(يكتب
ولكن مع من سبع جمل 

خطاء ألا الكثير من
فكار غير واضحة ألوا
هدف بة طمرتبر غيو

 (5)المهمة. 

الطالب  )يقدم(يكتب
عشر جمل قل من أ

بعض وجود مع 
بحيث يكون خطاء ألا

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

أقل الطالب  )يقدم(يكتب
من خمس عشرة جملة 

خطاء األمع بعض 
 بشكل االفكارمتسلسلة 

 ةجيد نوعا ما ومرتبط
 (12)األداء. بمهمة 

الطالب )يقدم( يكتب 
 ةلجم خمس عشرة

ولكن مع بعض 
مع خطاء البسيطة األ

فكار تسلسل جيد جًدا لأل
األداء. مهمة حسب 

(13) 
 

 )يقدم( يكتب
خمس   لبالطا

بجودة  ةجمل عشرة
خطاء أعالية وبدون 
فكار متسلسلة األ
بشكل ومرتبطة 
هدف مهمة بممتار 

 (15). داءاأل

العرض  
التقديمي مشروح 

كلمات باستخدام 
وجمل مناسبة 

ر هوللجم
هدف مرتبطة بو

 المشروع
 
 (اتعالم15)

يقدم الطالب أي دليل أو  ال
تفاصيل داعمة خاصة 

(5). األداء بمهمة  
 

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 

 داعمة(
مرتبطة إلى حد ما 

 (10بمهمة األداء. )

يقدم الطالب ثالثة أدلة 
 )تفاصيل داعمة(

مرتبطة ارتباًطا جيًدا 
(12بمهمة األداء. )  

أدلة يقدم الطالب أربعة 
 )تفاصيل داعمة(

مرتبطة ارتباًطا جيد 
جًدا بمهمة األداء. 

(13) 

خمسة يقدم الطالب 
أدلة )تفاصيل 

 داعمة(
مرتبطة ارتباًطا 

قويًا بمهمة األداء. 
(15)  

التصميم  ةجود
 )المهمة(

 

(ماتعال15)  

لم يتمكن الطالب من تقديم 
مهمة األداء بأي عبارات 

وصفية مع وجود 
االرتباك الشديد أثناء 

 (5)لعرض. ا

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 
غير وصفية ولكن 

وجود  مع مشوقة
الكثير من األخطاء 
في مخارج الحروف 

(6)واأللفاظ.   

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات وصفية 
مشوقة مع وجود أكثر 

أخطاء في من ثالثة 
مخارج الحروف 

 واأللفاظ.
(7)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات وصفية 

وجود ثالثة  مشوقة مع
في أخطاء بسيطة 

الحروف مخارج 
الصحيحة. واأللفاظ 

(8)  

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات األداء 
مشوقة وصفية 
مخارج  مراعيًا

الحروف واأللفاظ 
 الصحيحة.

(10)  

طريقة عرض 
 المهمة

عالمات( 10)  

 
   d61olnUM-https://www.youtube.com/watch?v=hCالرابط:يمكن االستعانة بهذا : مالحظة

 
https://www.youtube.com/watch?v=oOQFL__o5aE 

https://www.youtube.com/watch?v=hC-d61olnUM
https://www.youtube.com/watch?v=oOQFL__o5aE
https://www.youtube.com/watch?v=oOQFL__o5aE

