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:المعلم مروة - محمد الددموني  :المادة اللغة العربية    

2/06/2020 منالثا  التاريخ  :الصف   
 

قضية تعليم المرأة قديماً وحديثاً ، وأثر ذلك على المجتمع هدف الطالب هو تصميم شريط مصور يتحدث فيه عن 
  .االستشهاد بعدة أمثلة لرائدات من المجتمعمع 

 الهدف: 

 دور الطالب:  سيلعب الّطالب دور" مذيع" لبرنامج يتحدث عن قضايا هامة.
الشريط المصور سيتم مشاهدته من قبل الطالب, أولياء األمور, ومعلمي الصف السابع عن طريق نشره في 

   منصة كالس دوجو.

 الجمهور:

 : القيمة دور المرأة المتعلمة في نهضة ونجاح المجتمع .والمعلمين عن ولياء االمور, أ, للطالبضرورة نشر الوعي 
: يجب أن يكون الشريط المصور إبداعي عن طريق استخدام المواد المتاحة في برامج تصميم الشرائط لمخرجا

االستخدام للطالب .  ( حيث تكون تلك البرامج سهلةpowerdirector- inshot- video show  المصورة (
  وللطالب حرية اخيتار تصميم الشريط المصور.

: يجب على الطالب ربط الثقافة اإلماراتية في الشريط المصور عن طريق اختيار وسائل مثل :)صور ، األداء
  أسماء ،أماكن............(

  يرجى تسليم المهمة عن طريق الكالس دوجو.

 المخرج/ األداء:
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عالمات(  10)  

   طالب حرية االختيار واإلبداع!لمصور ناجح و لمرفق الخطوات التي يتم اتباعها لعمل شريط : مالحظة
                   .                                                                                                                             مدرسته(  -ه صف –: التعريف بنفسه ) اسمه أوال
قضية تعليم المرأة وأثر ذلك عليها والفرق بين المرأة المتعلمة والغير يبدأ بتمهيد عن طريق التحدث عن نبذة مختصرة عن  :ثانيا  

                                                                                    .                                                                             متعلمة في مواجهة المواقف والقضايا التي تحتاج إلى بديهة وأسلوب علمي
والت ورائدات نماذج مشرفة لنساء مسؤبدولة اإلمارات مع االستعانة بالدالئل إن أمكن )وحديثاً قديما  دور المرأة يتحدث عن   :ثالثا  

 .            ( بإحدى المجاالت 
                    وطرق مساعدة المرأة في التطور والريادة التعليمية ودور األسرة والمجتمع في ذلك                                                  يتحدث عن وسائل   :رابعا  

م في إعالء شأن المرأة اختالف الحضارات في قضية تعليم المرأة ، ورأي بعض الفالسفة القماء ، وأثر اإلساليتحدث عن   :خامسا  
  أن الرجل والمرأة سواسية.والحث على التعليم والمعرفة 

 تعليم المرأة وعدم حرمانها من حقها في التعليم .   بفي إدراج بعض القوانين التي تلزم رأيه  بتوضيح : اختتام الشريط المصور سادسا  


