
  ألول للفصل الدراسي ا مهمات األداء 
 2021-2020للعام الّدراسي 

:المعلم نجالء إبراهيم –يالددمون محمد :المادة  اللغة العربية    

8/11/2020 اريخالتّ   بغيرها للناطقين اسع  الت     :الصف   

 
 الهدف:  بالذات؟رؤيته المستقبلية لوظيفة أحالمه وما مهام هذه الوظيفة ولماذا اختارها ف بعريالت  

 الب:دور الطّ  .وظيفة ألحالمه موضحاً أهميتها له ولمجتمعهعن إعداد عرض تقديمي 

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

 الجمهور:

 على وظيفته تحقيق أثر وبيان لشخصيته المناسبة والوظيفة  المستقبلي المهني حلمه الستنتاج الطالب توعية
 اخصيص لهذه المهنة اختياره سبب ومعرفة شخصيا عليه االستفادة ووجه مجتمعه

 : القيمة

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

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

 :المخرج

 (عالمة 40يم مهمة األداء )يمعايير تق
 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

 الطالب )يقدم(يكتب
ولكن مع ثالث جمل 
خطاء ألا الكثير من

فكار غير واضحة ألوا
هدف بة طمرتبر غيو

 (5)المهمة. 

الطالب  )يقدم(يكتب
مع سبع قل من أ

بعض وجود 
بحيث خطاء ألا

ترتيب يكون 
االفكار مقبول 
ومرتبط بمهمة 

داء بشكل بسيط ألا
(10) 

الطالب  )يقدم(يكتب
مع بعض  جملسبع 
متسلسلة خطاء األ

جيد  بشكل االفكار
 ةنوعا ما ومرتبط

 (12) .األداءبمهمة 

الطالب )يقدم( يكتب 
ولكن مع ل جمثماني 
خطاء األبعض 

مع تسلسل البسيطة 
فكار جيد جًدا لأل

األداء. مهمة حسب 
(13) 
 

 )يقدم( يكتب
 عشرة لبالطا
بجودة عالية جمل 
خطاء أوبدون 

فكار متسلسلة األ
بشكل ومرتبطة 
هدف بممتار 
. داءاألمهمة 

(15) 

العرض  
التقديمي 
مشروح 

باستخدام 
وجمل كلمات 

مناسبة 
ر هوللجم

هدف مرتبطة بو
 المشروع

 عالمة( 20(
يقدم الطالب أي دليل  ال

أو تفاصيل داعمة 
. األداء خاصة بمهمة

(5)  
 

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. )  

يقدم الطالب أربعة 
 أدلة )تفاصيل داعمة(
مرتبطة ارتباًطا جيد 

 .جًدا بمهمة األداء
(13) 

يقدم الطالب 
خمسة أدلة 

 )تفاصيل داعمة(
مرتبطة ارتباًطا 

قويًا بمهمة األداء. 
(15)  

التصميم  ةجود
 )المهمة(

 
(ةمعال15)  

لم يتمكن الطالب من 
تقديم مهمة األداء بأي 
عبارات وصفية مع 

وجود االرتباك الشديد 
 (5)لعرض. اأثناء 

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 
غير وصفية ولكن 

وجود  مع مشوقة
الكثير من األخطاء 

في مخارج 
واأللفاظ. الحروف 

(6)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

وصفية مشوقة مع 
وجود أكثر من ثالثة 

مخارج أخطاء في 
 الحروف واأللفاظ.

(7)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

 مشوقة معوصفية 
وجود ثالثة أخطاء 

في مخارج بسيطة 
الحروف واأللفاظ 

(8) حة.يالصح  

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات األداء 
مشوقة وصفية 
مخارج  مراعيًا

الحروف واأللفاظ 
 الصحيحة.

(10)  

طريقة عرض 
 المهمة

عالمات( 10)  

     https://www.youtube.com/watch?v=5MjHGMUDR4sالرابط:يمكن االستعانة بهذا : مالحظة
 

https://www.youtube.com/watch?v=FEshXiy3ejU  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5MjHGMUDR4s
https://www.youtube.com/watch?v=FEshXiy3ejU
https://www.youtube.com/watch?v=FEshXiy3ejU

