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 الهدف:  معبرة عن الصورة المرسومة .ة رسم صورة أو عمل فيديو يعبر عن صورة من صور التراحم وكتابة جمل هدف الطالب هو

 دور الطالب: قوم الطالب برسم صورة تعبر عن التراحم .سي

كالس  منصة فيه الصف الثالث عن طريق نشر , ومعلمياألمورولياء أطالب, السيتم مشاهدته من قبل الصورة المرسومة أو الفيديو  
  .دوجو

 الجمهور:

 : القيمة .وتعاطف ، تعلم قيمة العطف والتراحم بما يجب أن يكون عليه  المجتمع المسلم من تواد وتراحم التزام الطالب  ضرورة 

األدوات المستخدمة في الرسم سواء كانت على االختيار في حرية  البلطول. ة بداعيإ رسم صورة التراحم   يكون أن: يجب المخرج
 .أو على بطاقة أو استخدام أدوات من المنزل  A4ورقة 

إذا كان ( أو ذلك بإضافة شعار ) حملة تراحموا بالصورة المرسومة عن التراحم وماراتية اإليجب على الطالب ربط الثقافة  داء:األ
 (الطالب يقدم فيديو ) يضيف مقولة للشيخ زايد رحمه هللا عن التراحم 

  كالس دوجو.العن طريق المهمة تسليم  رجىي

 المخرج/ األداء:

 

عالمة( 40يم مهمة األداء )يمعايير تق  
 

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

خطاء ألا الكثير من
فكار غير ألوا

واضحة 
هدف بة طمرتبغيرو

 (16)همة.الم

قل من أالطالب  يكتب
وجود جمل مع  ست

بحيث خطاء ألبعض ا
ترتيب االفكار يكون 

مقبول ومرتبط بمهمة 
داء بشكل بسيط ألا
.(17) 

قل من أب لالطا يكتب
مع بعض  عشر جمل

متسلسلة خطاء األ
جيد  بشكل االفكار

 ةنوعا ما ومرتبط
 (18).داءاألبمهمة 

يكتب الطالب عشر 
ولكن مع بعض  جمل 

مع خطاء البسيطة األ
تسلسل جيد جدًا 

مهمة حسب فكار لأل
 (19)ألداء.ا

عشر لب الطا يكتب
عن صفة التراحم  جمل 

بجودة عالية وبدون 
 خطاء أ

فكار متسلسلة األ
بشكل ممتار ومرتبطة 

. داءاألهدف مهمة ب
(20) 

باستخدام مشروح العمل 
وجمل مناسبة كلمات 

هدف مرتبطة بللجمهرر و
وفيه فكرة  المشروع
 ابداعية 

 
 عالمات( 20)

اليقدم الطالب أي 
تفاصيل دليل أو 

داعمة خاصة بمهمة 
(6األداء.)  

 

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 

داعمة(مرتبطة إلى حد 
 (7ما بمهمة األداء. )

يقدم الطالب ثالثة أدلة 
)تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيدًا بمهمة 

(8األداء. )  

يقدم الطالب أربعة 
أدلة )تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيد جدًا 

 (9همة األداء. )بم

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 
 (6العرض.)

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات وصفية 
ولكن غيرمشوقة  مع 

وجود الكثير من 
األخطاء في كل من 

التنغيم الصوتي 
والطالقة ومخارج 
(7الحروف واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

وصفية مشوقة  مع 
وجود أكثر من ثالثة 

أخطاء في التنغيم 
الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

(8أللفاظ.)وا  

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 

(10)الصحيحة.  

التقييد بوقت التسليم   
طريقة عرض المهمة و   
عالمات(  10)  

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

  

 
 

 فيديو ( مقطع)  -1

 تعريف الطالب بنفسة وصفة 
 والتحدث عن المشروع بطالقة فكرة المشروع 

 
 
  


