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:المعلم سناء عثمان :المادة اللغة العربية    
2/06/2020 السادس  التاريخ  :الصف   

 

 الهدف:   يتحدث فيه عن تأثير القصة أو الكتاب عليه. وتقديم مقطع مصورهو قراءة كتاب أو قصة هدف الطالب 
 دور الطالب: .يتحدث فيه عن الكتاب أو القصة ومدى تأثيره عليه تقديم مقطع مصور

 منصة فيه عن طريق نشر السادسالصف  , ومعلمياألمورولياء أطالب, السيتم مشاهدته من قبل  المقطع المصور
  .كالس دوجو

 الجمهور:

 : القيمة  .الذي قرأه وذكر رأيه  في القصة أو الكتاب للطالب أهمية القراءة توضيح
تكون تلك ( حيث  (In Shot)بداعي عن طريق استخدام برامج مثل إ المقطع المصور يكون أن: يجب المخرج
 .  للطالباالستخدام  ةسهلالبرامج 

أن يوضح دور دولة اإلمارات العربية في التشجيع على القراءة وكيف اهتمت يجب على الطالب  داء:األ
 تحدي القراءة(بالقراءة.................)مسابقة 

 كالس دوجو.العن طريق المهمة تسليم  رجىي

المخرج/ 
 األداء:

 

 معايير تقييم مهمة األداء )40 عالمة(
 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

 قلأ الطالب )يقدم(يكتب
جمل ولكن مع  من أربع

خطاء ألا الكثير من
فكار غير واضحة ألوا
هدف بة طمرتبغيرو

 (8)همة.الم

قل أالطالب  )يقدم(يكتب
وجود جمل مع  ستمن 

بحيث خطاء ألبعض ا
ترتيب االفكار يكون 

مقبول ومرتبط بمهمة 
داء بشكل بسيط ألا
.(10) 

ب لالطا )يقدم(يكتب
قل من عشرجمل أ

خطاء األمع بعض 
 االفكارمتسلسلة 

جيد نوعا ما  بشكل
بمهمة  ةومرتبط

 (13).داءاأل

الطالب )يقدم( يكتب 
عشر جمل ولكن 

خطاء األمع بعض 
مع تسلسل البسيطة 

فكار جيد جدًا لأل
مهمة حسب 

 (14)ألداء.ا

لب الطا )يقدم( يكتب
عشر جمل بجودة 

خطاء أعالية وبدون 
فكار متسلسلة األ
بشكل ومرتبطة 

هدف مهمة بممتار 
 (15). داءاأل

مشروح  عالناإل
كلمات باستخدام 

وجمل مناسبة 
للجمهرر 

هدف بمرتبطة و
 المشروع

 
 (ةعالم 15)

اليقدم الطالب أي دليل أو 
تفاصيل داعمة خاصة 

(8بمهمة األداء.)  

 

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 

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

يقدم الطالب ثالثة 
أدلة )تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيدًا بمهمة 

(13األداء. )  

أربعة  يقدم الطالب
أدلة )تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيد جدًا 

 (14بمهمة األداء. )

خمسة يقدم الطالب 
أدلة )تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا قويًا بمهمة 

(15األداء. )  

التصميم  ةجود
 )المهمة(

 

(ةعالم15)  

لم يتمكن الطالب من تقديم 
مهمة األداء بأي عبارات 

وصفية مع وجود االرتباك 
 (3الشديد أثناء العرض.)

يقدم الطالب مهمة األداء 
بعبارات وصفية ولكن 
غيرمشوقة  مع وجود 
الكثير من األخطاء في 
كل من التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
(5الحروف واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

وصفية مشوقة  مع 
وجود أكثر من 

ثالثة أخطاء في 
التنغيم الصوتي 

طالقة ومخارج وال
الحروف 
(8واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 
مع وصفية مشوقة  

وجود ثالثة أخطاء 
التنغيم بسيطة في 

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)  

  وللّطالب حريّة االختيار واإلبداع!مرفق لكم نموذج توضيحّي ألهّم الخطوات الواجب اتّباعها في إعداد المقطع المصور : مالحظة

 

 الخطوات

إن كانت المهّمة مقدّمة من خالِل مقطع غالف من تصميم الطالب يضع فيه)عنوان مهّمة األداء مع لوغو المدرسة والّصف والتّاريخ( 
 مصور أو صورة موّضحة تحمل التّفاصيل ذاتها لمهمة األداء .

 يقوم الّطالب بالتّعريف عن نفسه بشكل كامل.
 التي يقدّمها.يبيّن الّطالب الهدف من مهمة األداء 

 الرأي الّشخصي 
 ؟ هل أعجبتك ؟ مبيّناً رأيك سواًء بالّسلب أو اإليجاب.الكتاب أو القصة التي قرأتهاما رأيك في 

 
 وضع االسم الكامل للمعلّم المشرف 


