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 خصائص جموعة الشمسية والتحدث عن وكب  من كواكب المك وذلك بتمثيل ) فيديو (مصورالمقطع الالطالب   أن يقدم
 لكوكب .ا هذا

 الهدف: 

 دور الطالب:           . متحدثًا عن صفات الكوكب الذي يمثله  وكب (على أنه الك)يمثل  ممثل  الب دورسيلعب الط  
كالس  منصة فيه عن طريق نشرالصف الثاني  , ومعلمياألمورولياء أطالب, المن قبل  ة المقطع المصورسيتم مشاهد 

  .دوجو
 الجمهور:

 : القيمة  معلومات وحقائق علمية عن كواكب المجموعة الشمسية .تحصيل 
 :المخرج

 بداية الفيديو أن يعرف الطالب عن نفسه  وصفه-1
  .المراد تمثيله  الكوكب حرية اخيتار البلطول  في الفيديو المصور ارتدائهرسم صورة للكوكب أو مجسم للكوكب و-2 
 . هاختارعن خصائص الكوكب الذي الطالب يتحدث  -3
 مع التحدث باللغة العربية السليمة أثناء عرض المقطع المصور. أن يكون الفيديو المصور إبداعي -4 

 )صور ، أسماء وسائل مثل :عن طريق اختيار العرض  التمثيل أثناءماراتية في اإليجب على الطالب ربط الثقافة  داء:األ
 (الرائد الفضائي هزاع المنصوري

 كالس دوجو.العن طريق المهمة تسليم  رجىي

 المخرج:
 
 
 

 األداء:

 
 عالمة( 40يم مهمة األداء )يمعايير تق

 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف
من  قلأ الطالب )يقدم(

الكثير ولكن مع  تين جمل
فكار ألخطاء واألا من

غير واضحة 
هدف بة طمرتبغيرو

 (8)همة.الم

قل أالطالب  )يقدم(
مع  ثالث جمل من 

بعض وجود 
بحيث خطاء ألا

ترتيب يكون 
االفكار مقبول 
ومرتبط بمهمة 

داء بشكل بسيط ألا
.(10) 

قل أب لالطا )يقدم(
 أربعة جمل من 

خطاء األمع بعض 
 االفكارمتسلسلة 
جيد نوعا ما  بشكل

بمهمة  ةومرتبط
 (13).داءاأل

الطالب )يقدم(  
جمل ولكن أربعة  

خطاء األمع بعض 
مع البسيطة 
جيد جدًا تسلسل 

حسب فكار لأل
 (14)ألداء.مهمة ا

 أربعة لب الطا )يقدم( 
جمل بجودة عالية 

خطاء أوبدون 
فكار متسلسلة األ
بشكل ممتار ومرتبطة 

. داءاألهدف مهمة ب
(15) 

 تمثيل الدور 
باستخدام مشروح 

وجمل كلمات 
مناسبة للجمهرر 

هدف مرتبطة بو
 المشروع

 
 (عالمة 15)

أو اليقدم الطالب أي دليل 
تفاصيل داعمة خاصة 

(8بمهمة األداء.)  
 

يقدم الطالب أقل من 
)تفاصيل دليلين 

داعمة(مرتبطة إلى 
حد ما بمهمة األداء. 

(10) 

الطالب دليلين يقدم 
أدلة )تفاصيل  

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيدًا بمهمة 

(13األداء. )  

 يقدم الطالب ثالثة 
أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة 
ا ارتباًطا جيد جدً 
بمهمة األداء. 

(14) 

 ثالثة يقدم 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 
بعبارات األداء 

وصفية ولكن 
غيرمشوقة  مع 
وجود الكثير من 

األخطاء في كل من 
التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
الحروف 
(5واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

وصفية مشوقة  مع 
وجود أكثر من 
ثالثة أخطاء في 
التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
الحروف 
(8واأللفاظ.)  

مة يقدم الطالب مه
األداء بعبارات 
وصفية مشوقة  
مع وجود ثالثة 

أخطاء بسيطة في 
التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
الحروف واأللفاظ 

(9)الصحيحة.  

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات األداء 

وصفية مشوقة  
مراعيًا في ذلك التنغيم 

الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

واأللفاظ 
(10)الصحيحة.  

طريقة عرض 
 المهمة

عالمات( 10)  

 
 


