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:المعلم نجالء إبراهيم  :المادة  اللغة العربية    

2/06/2020 للناطقين بغيرها عاشرال  التاريخ  :الصف   

 
 الهدف:   والبحث عنه. اختيار معرض من معارض الكتاب الدولية 

 دور الطالب: معرض من معارض الكتاب الدولية.  عن إعداد عرض تقديمي 

 الجمهور:  .كالس دوجو منصة فيه عن طريق نشرالعاشر الصف  ومعلمي ،األموولياء أ ،طالبلاعالن سيتم مشاهدته من قبل اإل

 : القيمة التشجيع على القراءة وأهمية القراءة في حياة اإلنسان.

( في  power pointويمكنك استخدام برنامج ) وجذاب عن فكرة المشروع رالتقديمي معبأن يكون العرض  :المخرج
 تصميم العرض التقديمي

 .يراعي اتباع الخطوات التالية في تصميم العرض التقديمي
. التعريف بنفسك -  أوًلا

 توضيح فكرة المشروع. -

 استخدام صور داعمة لفكرة المشروع. -

 .مراعاة عالمات الترقيم -

) اهتمام الشيخ محمد بن راشد  بسابقات تحدي القراءة  ربط المشروع بالثقافة اإلماراتية يجب  األداء:  -
  العربي(

 .كالس دوجوالعن طريق المهمة تسليم  رجىي -

 المخرج/ 
 األداء

 معايير تقييم مهمة األداء )40 عالمة(

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

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

 (8)همة.الم

قل أالطالب  )يقدم(يكتب
جمل مع عشرة من 

خطاء ألبعض اوجود 
ترتيب بحيث يكون 

اًلفكار مقبول ومرتبط 
داء بشكل ألبمهمة ا
 (10).بسيط 

قل أب لالطا )يقدم(يكتب
مع  ةجملخمس عشرة من 

متسلسلة خطاء األبعض 
جيد نوعا  بشكل اًلفكار

بمهمة  ةما ومرتبط
 (13).داءاأل

الطالب )يقدم( يكتب 
 ةجملخمس عشرة 

ولكن مع بعض 
مع خطاء البسيطة األ

تسلسل جيد جداا 
مهمة حسب فكار لأل

 (14)ألداء.ا

 )يقدم( يكتب
 خمس  لبالطا

بجودة  عشرة
عالية وبدون 

متسلسلة خطاء أ
ومرتبطة فكار األ

بشكل ممتار 
هدف مهمة ب

 (15). داءاأل

العرض  
التقديمي 
مشروح 

كلمات باستخدام 
وجمل مناسبة 

ر هوللجم
هدف مرتبطة بو

 المشروع
 (عالمة 15)

يقدم الطالب أي دليل  ًل
أو تفاصيل داعمة خاصة 

(8). األداء بمهمة  

 

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 

 داعمة(
مرتبطة إلى حد ما 

 (10بمهمة األداء. )

يقدم الطالب ثالثة أدلة 
 )تفاصيل داعمة(

مرتبطة ارتباطاا جيداا 
(13بمهمة األداء. )  

يقدم الطالب أربعة 
 أدلة )تفاصيل داعمة(
مرتبطة ارتباطاا جيد 

جداا بمهمة األداء. 
(14) 

يقدم الطالب 
خمسة أدلة 

 )تفاصيل داعمة(
مرتبطة ارتباطاا 

قوياا بمهمة األداء. 
(15)  

التصميم  ةجود
 )المهمة(

 

(عالمة 15)  

لم يتمكن الطالب من تقديم 
مهمة األداء بأي عبارات 

وصفية مع وجود 
اًلرتباك الشديد أثناء 

 (3لعرض.)ا

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات وصفية 
ولكن غيرمشوقة  مع 

وجود الكثير من 
األخطاء في مخارج 
(5الحروف واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة األداء 
بعبارات وصفية مشوقة 
مع وجود أكثر من ثالثة 

مخارج أخطاء في 
 الحروف واأللفاظ.

(8)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 
مع وصفية مشوقة  

وجود ثالثة أخطاء 
في مخارج بسيطة 

الحروف واأللفاظ 
(9)الصحيحة.  

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات األداء 

وصفية مشوقة  
مخارج  اراعيا م

الحروف واأللفاظ 
 الصحيحة.

(10)  

طريقة عرض 
 المهمة

عالمات(  10)  

 


