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 الهدف:   .مع صديقه  المفضل  هيرغب بزيارت بلدعن الطالب  أن يتحدث

أهم و،   هذا البلدمناخ  مع ذكر المفضلمع صديقه  هيرغب بزيارت بلد  عن الطالب  تسجيل مقطع مصور ) فيديو ( يتحدث فيه
 .المعالم أو االستعانة ببعض الصور عن أهم التعبير بالرسم  و ،المعالم 

 دور الطالب:

 منصة فيه الصف الثالث عن طريق نشر ومعلمي ،األمورولياء أ ، طالبالسيتم مشاهدته من قبل ) فيديو ( مصور مقطع  
  .كالس دوجو

 الجمهور:

 : القيمة . هفيأهم المعالم  و،  البلد مناخ التعرف عن،   هالذي يرغب بزيارت بلدعن المعلومات الخاصة بالبحث الطالب 
مع  هيرغب بزيارت  دبل عنبالنفس  تحدث الطالب بوضوح وثقة عن طريق وجذاب  بداعي إالفيديو  يكون أن: يجب المخرج

مع  هالذي  يرغب بزيارت  بلدبذكر اليبدأ  ثم ، في بداية الفيديو تقديم نفسه ، والهدف من المشروع صديقه المفضل مراعيًا 
  ها .تعاطبقام بأو الصور التي  ذلك بالصور التي رسمها عن ذلك المكانا مً مدع صديقه

في يرغب بزيارته المكان الذي وذلك عن طريق ذكر  ، تية  مارااإلالثقافة ب هربطفي  هذا الفيديو  يجب على الطالب داء:األ
 دولة اإلمارات .

 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 جمل ولكن مع  أربع
فكار غير ألخطاء واألا من

ة طمرتبغيرواضحة و
 (8)همة.هدف المب

قل أالطالب  )يقدم( 
جمل مع  ستمن 

خطاء ألبعض اوجود 
ترتيب بحيث يكون 

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

قل أب لالطا )يقدم( 
جمل مع ثمان من 

خطاء األبعض 
 االفكارمتسلسلة 

جيد نوعا ما  بشكل
بمهمة  ةومرتبط

 (13).داءاأل

الطالب )يقدم( 
ولكن ثمان جمل 
مع بعض 

خطاء البسيطة األ
مع تسلسل جيد 

فكار جدًا لأل
مهمة حسب 

 (14)ألداء.ا

لب الطا  يقدم 
جمل بجودة ثمان 

عالية وبدون 
متسلسلة خطاء أ

ومرتبطة فكار األ
بشكل ممتار 

هدف مهمة ب
 (15). داءاأل

مشروح  عالناإل
كلمات باستخدام 

مناسبة وجمل 
مرتبطة للجمهرر و

 هدف المشروعب
 
 (ةعالم 15)

اليقدم الطالب أي دليل أو 
تفاصيل داعمة خاصة 

(8بمهمة األداء.)  

 

يقدم الطالب أقل من 
)تفاصيل  دليلين 

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

دليلين يقدم الطالب 
)تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيدًا بمهمة 

(13)األداء.   

 ثالث يقدم الطالب 
أدلة )تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيد جدًا 

بمهمة األداء. 
(14) 

ثالث يقدم الطالب 
أدلة )تفاصيل  

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا قويًا 

بمهمة األداء. 
(15)  

التصميم  ةجود
 )المهمة(

 

(عالمة 15)  

لم يتمكن الطالب من تقديم 
مهمة األداء بأي عبارات 

وجود االرتباك وصفية مع 
 (3الشديد أثناء العرض.)

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

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 
غيم الصوتي التن

والطالقة ومخارج 
الحروف 
(8واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة 
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 

الطالقة و
ومخارج 

الحروف واأللفاظ 
(10)الصحيحة.  

طريقة عرض 
 المهمة

عالمات(  10)  

 

 مالحظة: الخطوات التي يجب مراعاتها عند إعداد مقطع مصور ) فيديو ( : 
(الشعبة  –الصف  –اسم المدرسة  –اسمه  )ذكرب وذلك يقوم الطالب بالتعريف عن نفسه  -1  

.يوضح الهدف من مهمة األداء -2  

أثناء الرحلة .يكون معه في  أن  واسم صديقه المفضل الذي يود ، يرغب بزياته ذيالبلد الاسم الطالب يذكر  -3  

.يذكر بعًضا من المعلومات عن هذا البلد  -4  

يذكر  مناخ هذا البلد. -5   

.ي رسمها الطالب أو قام بطباعتها التأهم المعالم السياحية الموجودة  مع بعض الصور   - 6 



بزيارته في دولة اإلمارات .يرغب  الذي  مكاناليجب أن يربط الموضوع بالثقافة اإلمارتية وذلك بذكر   - 7 

.يجب على الطالب أن يتحدث بطالقة  وثقة بالنفس مراعيًا التنغيم الصوتي أثناء عرض الفيديو  -8   
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