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  ئل الوقائية لشرح سبل الحماية من  ساعن فيروس كورونا المستجد مع بعض الو  إعالنهدف الطالب هو تصميم 
   .الفيروسهذا 

 الهدف: 

 دور الطالب: . " لمحطات التواصل االجتماعيإعالناتالب دور" مصمم سيلعب الط  

 منصة فيه عن طريق نشر رابعالصف ال , ومعلمياألمورولياء أطالب, ال عالن سيتم مشاهدته من قبل اإل
  .كالس دوجو

 الجمهور:

 : القيمة  .والمعلمين عن طرق الوقاية من فيروس كوروناولياء االمور, أ, للطالبضرورة نشر الوعي  

MS) بداعي عن طريق استخدام المواد المتاحة في برامج التصميم مثل إ عالناإل يكون أن: يجب المخرج
Power point )  النعإلحرية اخيتار تصميم ا البلطول.  للطالباالستخدام  ة سهلتكون تلك البرامج ( حيث. 

وسائل مثل :)صور ، أسماء  عالن عن طريق اختيار اإلماراتية في اإليجب على الطالب ربط الثقافة  داء:األ
 ،أماكن............(

 كالس دوجو.العن طريق المهمة تسليم  رجىي

 المخرج/ األداء: 

 
عالمة(  40يم مهمة األداء )يمعايير تق  

 

 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

 من أربع  قل أ الطالب )يقدم(يكتب
خطاء ألا الكثير منجمل ولكن مع 

فكار غير واضحة  ألوا
 (8)همة.هدف المبة طمرتبغيرو

الطالب  )يقدم(يكتب
جمل مع   ستقل من أ

خطاء ألبعض اوجود 
ترتيب بحيث يكون 

االفكار مقبول 
داء ألومرتبط بمهمة ا
 (10).بشكل بسيط 

 )يقدم(يكتب
قل من  أب لالطا

عشرجمل مع 
خطاء األبعض 

 االفكارمتسلسلة 
جيد نوعا  بشكل

 ةما ومرتبط
بمهمة 

 ( 13).داءاأل

)يقدم( يكتب 
الطالب عشر  
جمل ولكن مع 

خطاء األبعض 
مع البسيطة 

تسلسل جيد جًدا  
حسب فكار لأل

مهمة 
 ( 14)ألداء.ا

 )يقدم( يكتب
عشر  لب الطا

جمل بجودة عالية  
خطاء أوبدون 

فكار تسلسلة األم
بشكل ومرتبطة 
هدف بممتار 
. داءاألمهمة 

(15) 

مشروح   عالناإل
كلمات باستخدام 

وجمل مناسبة  
مرتبطة للجمهرر و

 هدف المشروعب
 
 ( ةعالم 15)

اليقدم الطالب أي دليل أو تفاصيل  
( 8داعمة خاصة بمهمة األداء.)  

 

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

(10) 

يقدم الطالب  
ثالثة أدلة  
)تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيًدا 
بمهمة األداء.  

(13)  

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

(14) 

يقدم الطالب  
خمسة أدلة  
)تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ا ارتباًطا قويً 

بمهمة األداء.  
(15)  

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 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.)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 
وصفية مشوقة   
مع وجود ثالثة 

أخطاء بسيطة في 
تي التنغيم الصو

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)  

 



 رض. الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها وقت العمالحظة:
 
 يقوم الطالب بالتعريف عن نفسه بشكل كامل.-1
 يبين الطالب الهدف من مهمة األداء.-2
 يشرح الطالب ما قام به في مهمة األداء وفق الترتيب األتي:-3

 *التعريف بفايروس كورونا.
 *كيفية انتقال الفايروس .

 *طرق الوقاية من هذا الفايروس.
 التحدث بصوت واضح وبلغة سليمة.-4
 راعاة التنغيم الصوتي أثناء قراءة اإلعالن. م-5
 يختم الطالب اإلعالن بتقديم نصيحته للمجتمع للحد من انتشار هذا الفايروس. -6
 وضع االسم الكامل للمعلم المشرف.-7
 
 

 


