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:المعلم فاطمة عبد السالم "لغير الناطقين بها"اللغة العربية   :المادة   

1/06/2020 حادي عشرال  التاريخ  :الصف   
 

و الطرق  لها ، نشرة )إعالن (للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ، و المخاطر التي تتعرضهدف الطالب هو تصميم 
  .من خالل بعض منصات التواصل اإلجتماعيالمساعدة على حمايتها ،

 الهدف: 

التي من شأنها توعية الطالب و المجتمع بأهمية " عضو من أعضاء اللجنة اإلعالمية بالمدرسة الب دور" سيلعب الط  
 .التواصل االجتماعي الحفاظ على البيئة ، من خالل منصات

 دور الطالب:

 فيرها عن طريق نش، اللغة العربية لغير الناطقين بها , ومعلمياألمورولياء أطالب, المن قبل  اسيتم مشاهدته نشرةلا
  .مايكرو سوفت تيمز، اليوتيوب،........ منصة

 الجمهور:

 : القيمة  .أهمية حماية  البيئة و طرق الحفاظ عليها عن ،والمعلمين ولياء االمور, أ, لطالبلكٍل من :ا ضرورة نشر الوعي 

التي  التصميم  يستخدم الطالب أحد برامج ،كأن ةبداعيإ ( ُمصممة بطريقٍة عالناإل النشرة ) ونتك أن: يجب المخرج
 البلطول.  للطالباالستخدام  ةسهلتكون تلك البرامج حيث Canva, MS productivity ,kinemaster مثل:يفضلها ،

 .الطريقة المناسبة لتصميم النشرة التوعويةحرية اخيتار 
ما يمثل المجتمع اإلماراتي و عن طريق اختيار (عالن اإلالنشرة ) ماراتية في اإليجب على الطالب ربط الثقافة  ء:دااأل

النفايات،تقديم بعض تضمينه داخل النشرة ، على سبيل المثال :عرض الطريقة التي تتخلص بها دولة اإلمارات من 
 .برنامج مايكرو سوفت تيمزعن طريق المهمة تسليم  رجىي الصور لمدينة مصدر بأبو ظبي ،................................

 المخرج/ األداء:

 

عالمة( 40يم مهمة األداء )يتق معايير  
 

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

خطاء ألا الكثير من
فكار غير واضحة ألوا
هدف بة طمرتبغيرو

 (8)همة.الم

الطالب  )يقدم(يكتب
 جملٍ ثماني قل من أ

بعض وجود مع 
بحيث يكون خطاء ألا

ترتيب االفكار 
مقبول ومرتبط 

داء بشكل ألبمهمة ا
 (10).بسيط 

ب لالطا )يقدم(يكتب
خمس عشرة قل من أ

مع بعض  جملة
متسلسلة خطاء األ

جيد  بشكل االفكار
 ةنوعا ما ومرتبط

 (13).داءاألبمهمة 

الطالب )يقدم( يكتب 
خمس عشرة جملة 
ولكن مع بعض 

مع خطاء البسيطة األ
تسلسل جيد جدًا 

مهمة حسب فكار لأل
 (14)ألداء.ا

 )يقدم( يكتب
خمس لب الطا

بجودة  ةجمل عشرة
عالية وبدون 

متسلسلة خطاء أ
ومرتبطة فكار األ

هدف ببشكل ممتار 
 (15). داءاألمهمة 

مشروح  عالناإل
كلمات باستخدام 

وجمل مناسبة 
مرتبطة للجمهرر و

 هدف المشروعب
 
 (عالمة 15)

اليقدم الطالب أي دليل أو 
تفاصيل داعمة خاصة 

(8بمهمة األداء.)  

 

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة إلى 
حد ما بمهمة األداء. 

(10) 

يقدم الطالب ثالثة 
أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة 

ارتباًطا جيدًا بمهمة 
(13األداء. )  

يقدم الطالب أربعة 
أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيد جدًا 
 (14بمهمة األداء. )

 خمسةيقدم الطالب 
أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة 

ارتباًطا قويًا بمهمة 
(15األداء. )  

التصميم  ةجود
 )المهمة(

 

(عالمة 15)  

لم يتمكن الطالب من تقديم 
مهمة األداء بأي عبارات 

وصفية مع وجود 
االرتباك الشديد أثناء 

 (3العرض.)

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 
وصفية ولكن 

غيرمشوقة  مع 
وجود الكثير من 

األخطاء في كل من 
مخارج الحروف 

مع وجود   واأللفاظ.
عدم جرأة أثناء 

(5)العرض  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

وصفية مشوقة  مع 
وجود ثالثة أخطاء 
بسيطة أثناء العرض 
محتفًظا بطالقته و 
متلفًظا بالكلمات  
بشكٍل سليم ُمراعيًا 
مخارج الحروف و 

(8.)األلفاظ  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 
مع وصفية مشوقة  

وجود ثالثة أخطاء 
أثناء العرض بسيطة 
فًظا بطالقته و محت

متلفًظا بالكلمات  
بشكٍل سليم ُمراعيًا 
و  مخارج الحروف

(9).األلفاظ  

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات األداء 

وصفية مشوقة  
 مراعيًا في ذلك

الطالقة و الجرأة 
مع   أثناء العرض
النطق  السليم 

للكلمات مراعيًا 
مخارج الحروف 

(10)واأللفاظ .  

طريقة عرض 
 المهمة

عالمات(  10)  

 

 


