
 
 الثالث   راسي  للفصل الد   ات األداءمهم  

 2020-2019للعام الد راسي 
 

:المعلم أريج بدران -أمجد عجالن :ةالماد   اللغة العربية    
1/06/2020 اريخالت    الحادي عشر   :فالص     

 

 الهدف:   .الوعي بأنه مسؤول وله دور فع ال في خدمة المجتمعهو الب هدف الط  
ر أو عرض تقديمي  إعداد بالطالب سيقوم  أهم المبادرات التي باإلضافة إلى الحديث عن  اتهوأهمي   بالمسؤولية المجتمعيةعريف لت  ل شريط مصو 

 .حدةة المت  في دولة اإلمارات العربي  والسي ما   يقدمها لخدمة المجتمع

 دور الطالب:

 فيه عن طريق نشرواإلدارة  الحادي عشرف الص   ومعلمي ،األمورولياء أ ،البط  المن قبل  أو العرض التقديمي   رريط المصو  ة الش  سيتم مشاهد
  .زووم برنامجومايكروسوفت تيمز و منصة

 الجمهور:

 : القيمة  .بأن المسؤولية المجتمعية واجب على كل فرد يعيش في دولة اإلمارات العربية المتحدةالب معرفة الط  ضرورة 
 لصميم مثعن طريق استخدام المواد المتاحة في برامج الت   بداعي  إ رريط المصو  ش  ال يكون أن: يجب المخرج

Video Editor  ال برنامج استخدام أو وواضحة فصيحةمتحدثاً بلغة عربي ة المشابهة أو غيره من البرامجPower Point  في إعداد عرضه
 .خيتاراالحرية  هول للطالببالنسبة االستخدام  ةسهلتكون تلك البرامج حيث قديمي، الت  
 وسائل مثل :)صور ، أسماء ،أماكن............(عن طريق اختيار عرضه ماراتية في اإلالب ربط الثقافة يجب على الط   داء:األ
 
 .الماكروسوفت تيمزإعداد ملف خاص بكل طالب في مجموعة  عن طريقة المهم  تسليم  رجىي

 المخرج/ األداء:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 معايير تقييم مهم  ة األداء )40 عالمة(
 

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

خطاء ألا الكثير من
أو فكار غير واضحة ألوا

هدف بة طمرتبغير 
 (8)ة.هم  الم

الطالب  )يقدم(يكتب
وجود مع  جمل عشر

بحيث خطاء ألبعض ا
ترتيب االفكار يكون 

ة مقبول ومرتبط بمهم  
داء بشكل بسيط ألا
.(10) 

ب لاالط   )يقدم(يكتب
مع بعض فقرة قصيرة 

غوي ة الل  خطاء األ
 بشكل االفكار وتسلسل

 ةد نوعا ما ومرتبطجي  
 (13).داءاألة بمهم  

 فقرةالطالب  م( )يقد  يكتب 
خطاء األولكن مع بعض 

تسلسل  والبسيطة اللغوي ة 
حسب فكار جيد جدًا لأل

 (14)ألداء.ة امهم  

طويلة  ةفقرلب االط   م()يقد   يكتب
متسلسلة بحيث تكون بجودة عالية 

ومرتبطة لغوي ة  بدون أخطاء فكاراأل
. داءاألة هدف مهم  ببشكل ممتار 

(15) 

أو  قديمي  عرض الت  ال
ر الش   مشروح ريط المصو 

وجمل كلمات باستخدام 
ر هومناسبة للجم

هدف مرتبطة بو
 المشروع

 (ةعالم 15)
دليل أو  الب أي  م الط  اليقد  

ة مهم  لتفاصيل داعمة 
(8األداء.)  

 

الب أقل من م الط  يقد  
ة )تفاصيل ثالثة أدل  

داعمة(مرتبطة إلى حد 
 (10ما بمهمة األداء. )

ة الب ثالثة أدل  يقدم الط  
)تفاصيل 

ً داعمة(مرتبطة ارتباط  ا
ة األداء. بمهم   داً جي  
(13)  

ة لب أربعة أدل  يقدم الطا  
)تفاصيل داعمة(مرتبطة 

ة بمهم   اً د جد  ارتباًطا جي  
 (14األداء. )

ة )تفاصيل خمسة أدل  الب يقدم الط  
داعمة(مرتبطة ارتباًطا قويًا بمهمة 

(15األداء. )  

 )المهمة(التصميم  ةجود
 

(عالمة 15)  

الب من ن الط  لم يتمك  
ة األداء بأي تقديم مهم  

ة مع عبارات وصفي  
ديد وجود االرتباك الش  

 (3أثناء العرض.)

ة الب مهم  يقدم الط  
ة األداء بعبارات وصفي  

قة  مع ولكن غيرمشو  
وجود الكثير من 

األخطاء في كل من 
 وتي  نغيم الص  الت  

القة ومخارج والط  
(5الحروف واأللفاظ.)  

ة الب مهم  يقدم الط  
ة األداء بعبارات وصفي  

قة  مع وجود أكثر مشو  
من ثالثة أخطاء في 

 وتي  نغيم الص  الت  
مخارج القة ووالط  

(8الحروف واأللفاظ.)  

ة األداء الب مهم  يقدم الط  
قة  ة مشو  بعبارات وصفي  

مع وجود ثالثة أخطاء 
وتي نغيم الص  الت  بسيطة في 

القة ومخارج والط  
الحروف واأللفاظ 

(9)حيحة.الص    

بعبارات ة األداء الب مهم  يقدم الط  
ً ة مشو  وصفي   في ذلك  قة  مراعيا

القة ومخارج والط   وتي  نغيم الص  الت  
(10)حيحة.الحروف واأللفاظ الص    

 طريقة عرض المهمة
عالمات(  10)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ميم و للطالب حرية االختيار واإلبداعور ناجح ولكن ليس بالضرورة أن يكون بنفس التصلعمل شريط مص   من قبل الطالب مالحظة: مرفق الخطوات التي يتم اتباعها  

 

المدرسة  ( –الصف  – االسمأوال: التعريف بنفسه )   

 

  كما يربط الموضوع بالثقافة اإلماراتية وما اكتسبه من شيوخ دولة اإلمارات  ، المسؤولية المجتمعية مفهوم تمهيد عن طريق التحدث عن نبذة مختصرة عنالثانياً: يبدأ ب

 

. دولة اإلمارات مع االستعانة بالدالئل إن أمكن ل المبادرات التي يمكن أن يقدمها لخدمة المجتمع تحت مسمى المسؤولية المجتمعيةعن  الطالب ثالثاً: يتحدث  

 

بكيفية تطبيق المبادرات التي تمَّ طرحها وكيفية نشرها على الصعيدين المحلي والدولي .: اختتام الشريط المصور رابعًا  
 
 

 


