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 الهدف:  .اإلمام البخاري رضي هللا عنهعن بوينت ( روب الطالب عرض تقديمي )  تصميم

 دور الطالب: . يتحدث فيه عن منهج اإلمام البخاري في جمع الحديثاإلمام البخاري عن بوربوينت سيقوم الطالب بتصميم 

 Microsoft منصة فيه عن طريق نشر الحادي عشرالصف  ومعلمي ،األمورولياء أطالب،السيتم مشاهدته من قبل  البوربيونت 

Teams.  

 الجمهور:

خدمة السنة النبوية ودفاعا عن النبي صلى هللا عليه والمعلمين كيف أفنى هذا الرجل حياته في معرفة الطالب وكذالك أولياء األمور 
  . قب بأمير المؤمنين في الحديث حتى ل  وسلم 

 : القيمة

حرية  البلطول،إضافة نص ورسم و صور وفيديوهات عن طريق وأكثر حيوية بداعي إ تصميم البوربيونت  يكون أن: يجب المخرج
 .لباوربيونتاخيتار تصميم ا

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

 المخرج/ األداء:

 

عالمة( 40يم مهمة األداء )يمعايير تق  

 

 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف
من  قلأ الطالب يقدم
جمل ولكن مع  أربع

خطاء ألا الكثير من
فكار غير ألوا

واضحة 
هدف بة طمرتبغيرو

 (16)همة.الم

قل من أالطالب يقدم 
وجود جمل مع  ست

بحيث خطاء ألبعض ا
ترتيب االفكار يكون 

مقبول ومرتبط بمهمة 
 .داء بشكل بسيط ألا
(17) 

قل من أب لالطا يقدم
عشرجمل مع بعض 

متسلسلة خطاء األ
جيد  بشكل االفكار

 ةنوعا ما ومرتبط
 .داءاألبمهمة 

(81) 

الطالب عشر يقدم 
جمل ولكن مع بعض 

مع خطاء البسيطة األ
تسلسل جيد جدًا 

مهمة حسب فكار لأل
 ألداء.ا
(19) 

عشر جمل لب الطا يقدم
بجودة عالية وبدون 

فكار متسلسلة األخطاء أ
بشكل ممتار ومرتبطة 

 . داءاألهدف مهمة ب
 
(20) 

مشروح العرض 
نصوص ورسم باستخدام 

 وصور وفيديوهات
مناسبة للجمهرر 

 هدف المشروعمرتبطة بو
 وفيه فكرة ابداعية 

 
 عالمات( 20)

اليقدم الطالب أي 
دليل أو تفاصيل 

داعمة خاصة بمهمة 
 األداء.

(6)  

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 

مرتبطة إلى حد  داعمة(
 ما بمهمة األداء. 

(7) 

يقدم الطالب ثالثة أدلة 
 )تفاصيل داعمة(

مرتبطة ارتباًطا جيدًا 
 بمهمة األداء. 

(8)  

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

(9) 

خمسة أدلة يقدم الطالب 
 )تفاصيل داعمة(

مرتبطة ارتباًطا قويًا 
 بمهمة األداء. 

(10)  

 )المهمة(التصميم  ةجود
وجهد المتعلم واضح في 

 اعداد المشروع
(عالمات 10)  

لم يتمكن الطالب من 
تقديم مهمة األداء بأي 
عبارات وصفية مع 

وجود االرتباك 
 الشديد أثناء العرض.

 
 
 
(6) 

الطالب مهمة يقدم 
األداء بعبارات وصفية 
ولكن غيرمشوقة  مع 

وجود الكثير من 
األخطاء في كل من 

التنغيم الصوتي 
والطالقة ومخارج 
 الحروف واأللفاظ.

(7)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

وصفية مشوقة  مع 
وجود أكثر من ثالثة 
أخطاء في التنغيم 
الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

ظ.واأللفا  

(8)  

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 وصفية األداء 

مشوقة  مراعيًا في ذلك 
التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
الحروف واأللفاظ 

 الصحيحة.
 

(10)  

 التقييد بوقت التسليم 
 طريقة عرض المهمةو
 
عالمات(  10)  

 

  اإلبداع!و ة االختيارطالب حريلل و التصميم بنفس يكون أن بالضرورة ولكن ليسللعرض التقديمي ج توضيحي : مرفق نموذمالحظة

 
) عرض تقديمي ( بوربوينت  – 1      

 هوصف هاالولى شعار المدرسة وتعريف الطالب بنفسالشريحة -
 الشريحة الثانية اسم المشروع -

 


