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التي يقوم   هدف الطالب هو تصميم بطاقة صغيرة يكتب فيها كيف بإمكانه أن يسعد والدته من خالل بعض األعمال
  في المنزل. بها 

 الهدف: 

 دور الطالب: .يصمم بطاقة و يتحدث عنها بفيديو قصير " بطاقةالب دور" مصمم سيلعب الط  

كالس  منصة فيه عن طريق نشرالصف األول  , ومعلمياألمورولياء أطالب, السيتم مشاهدته من قبل  الفيديو
  .دوجو

 الجمهور:

والدتنا و مساعدتها و جعلها راضية و عن عباء األكيف نستطيع أن نخفف  التحدث مع األصدقاء ومناقشتهم
  .عنامسرورة 

 : القيمة

الطالب مبدع في تصميم بطاقته من خالل األوراق واألشياء المساعدة له و المتاحة بين  يكون أن: يجب المخرج
 .لبطاقةحرية اخيتار تصميم ا البلطول. يديه
يجب على الطالب أن يرفق مع صورة البطاقة  فيديو صغير يعرفنا بنفسه في البداية اسمه و صفه و بعد  داء:األ

 ذلك:
 يشرح لنا الطرق التي اختارها ليقوم بها في حياته اليومية و يسعد والدته. 
 كالس دوجو.العن طريق المهمة تسليم  رجىي

المخرج/ 
 األداء:
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عالمات(  10)  



(9)الصحيحة.  

 

  اإلبداع!و ة االختيارطالب حريلل و التصميم بنفس يكون أن رةبالضرو ولكن ليس ج توضيحي للبطاقة : مرفق نموذمالحظة

  


