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شريط مصور يتحدث فيه عن حياة البدو بدولة اإلمارات وطرق معيشتهم وأهم عاداتهم هدف الطالب هو تصميم 
 التنقل والعالج.ووسائل معيشتهم في 

 الهدف: 

 دور الطالب: .لبرنامج يتحدث عن قضايا هامة" الب دور" مذيعسيلعب الط  
 منصة فيه عن طريق نشر سابعالصف ال , ومعلمياألمورولياء أطالب, السيتم مشاهدته من قبل الشريط المصور 

  .كالس دوجو

 الجمهور:

 : القيمة  .سبل الحياة البرية والمعلمين عنولياء االمور, أ, للطالبضرورة نشر الوعي 
تصميم الشرائط بداعي عن طريق استخدام المواد المتاحة في برامج إلشريط المصورا يكون أن: يجب المخرج

.  للطالباالستخدام  ةسهلتكون تلك البرامج ( حيث power director- inshot- video show  (المصورة 
 .الشريط المصور حرية اخيتار تصميم البلطول
وسائل مثل :)صور ، أسماء عن طريق اختيار  الشريط المصورماراتية في اإليجب على الطالب ربط الثقافة  داء:األ

 ،أماكن............(
 كالس دوجو.العن طريق المهمة تسليم  رجىي

المخرج/ 
 األداء:

 

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

من  قلأ الطالب )يقدم( 
الكثير جمل ولكن مع تسع 

فكار ألخطاء واألا من
غير واضحة 

هدف بة طمرتبغيرو
 (8)همة.الم

قل من أالطالب  )يقدم( 
مع  ةجملخمس عشرة 

خطاء ألبعض اوجود 
ترتيب بحيث يكون 

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

قل أب لالطا )يقدم( 
عشرين جملة من 

خطاء األمع بعض 
 االفكارمتسلسلة 
جيد نوعا ما  بشكل

بمهمة  ةومرتبط
 (13).داءاأل

الطالب )يقدم( 
ولكن عشرين جملة 

خطاء األمع بعض 
مع تسلسل البسيطة 

فكار جيد جدًا لأل
مهمة حسب 

 (14)ألداء.ا

لب الطا )يقدم( 
بجودة عشرين جملة 
خطاء أعالية وبدون 
فكار متسلسلة األ
بشكل ممتار ومرتبطة 

. داءاألهدف مهمة ب
(15) 

 الشريط المصور
مشروح 

كلمات باستخدام 
وجمل مناسبة 

ر للجمهو
هدف مرتبطة بو

 المشروع
 (عالمة 15)

اليقدم الطالب أي دليل أو 
تفاصيل داعمة خاصة 

(8بمهمة األداء.)  

 

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 

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

يقدم الطالب ثالثة 
أدلة )تفاصيل 
داعمة(مرتبطة 

ارتباًطا جيدًا بمهمة 
(13األداء. )  

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

خمسة 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 

 (3الشديد أثناء العرض.)

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

والطالقة ومخارج 
(5واأللفاظ.)الحروف   

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 
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)  

 

ة طالب حريلل و التصميم بنفس يكون أن بالضرورة ولكن ليسور ناجح الخطوات التي يتم اتباعها لعمل شريط مصمرفق : مالحظة
  !اإلبداعو االختيار

 صفه مدرسته(. –التعريف بنفسه ) اسمه  :أوال
يبدأ بتمهيد عن طريق التحدث عن نبذة مختصرة عن أثر الحياة البرية على الشيخ زايد رحمه هللا، كأن نذكر أنه  ثانياً:

 الرحمة .......( –العطف  –الصبر  –اكتسب منها بعض الصفات مثل )الشجاعة 
 ً أو صور –للحياة البرية قديما الستعانة بالدالئل إن أمكن )صور يتحدث عن حياة البدو قديما بدولة اإلمارات مع ا :ثالثا

 للشيخ زايد وسط الصحراء(.
 ً يتحدث عن وسائل التنقل قديما مع االستعانة بدالئل إن أمكن )صور لوسائل التنقل مع االستعانة بدالئل إن أمكن ) :رابعا

 صور(.



 ً –االستعانة بدالئل )صور  يتحدث عن طرق العالج قديما بالطب التقليدي )الطب الشعبي( ) العالج باألعشاب ( مع-:خامسا
 الزعتر...( . -التي تستخدم في الطب الشعبي مثل نبات )اليعرةأسماء( لبعض النباتات 

طرق  –اختتام الشريط المصور بعقد مقارنة بين حياة البدو وبين الحياة حديثا من حيث ) وسائل المواصالت  سادساً:
 المعيشة(. 

 
 

 


