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:المعلم ياسمينأ  \معاذأ  :المادة التربية اإلسالمية   

  02/06/2020 :الصف الرابع التاريخ   
 

 الهدف:  ." رضي هللا عنه  عثمان بن عفان"صحابي تقرير بشكل مفصل عن شخصية البكتابة الطالب وم يق

" الصحابي  أو من خالل مقطع فيديو يتحدث الطالب من خالله عن شخصيةصفحتين تقرير بخط اليد ال يتجاوز  بكتابةيقوم الطالب 
 شرائح  حسب رغبة الطالب . 6أو من خالل عرض تقديمي "بور بوينت " ال يتجاوز  عثمان بن عفان" رضي هللا عنه 

 دور الطالب:

 الجمهور: الرابع عن طريق نشره في منصة كالس دوجو. األمور  ومعلمي الصف  ,ب  أوليا سيتم مشاهدته من قبل الطالالعمل 
 القيمة:  رضي هللا عنه . سيرة الصحابي عثمان بن عفانلم الطلبة قيمة الشجاعة من خالل تعاالقتدا  بمثل هذه الشخصيات و ي

وااللتزام بخطوات كتابة التقرير " المقدمة و الموضوع : يجب أن يكون التقرير إبداعي عن طريق استخدام المواد المتاحة المخرج
 والخاتمة " وأن يكون التقرير ذي طابع جميل ومنظم .

يستطيع الطالب أدا  المهمة إما من خالل  ) ملف وورد ، ملف بور بوينت ، كتابة بخط اليد ، مقطع فيديو يتحدث فيه عن  األداء:
 الشخصية (

  الس دوجو .طريق الك يرجى تسليم المهمة عن

 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 خطا  ألبعض ا
ترتيب االفكار يكون 

مقبول ومرتبط بمهمة 
 .دا  بشكل بسيط ألا
(17) 

قل من أب لالطا يكتب
عشرجمل مع بعض 

متسلسلة خطا  األ
جيد  بشكل االفكار

 ةنوعا ما ومرتبط
 .دا األبمهمة 

(18) 

يكتب الطالب عشر 
جمل ولكن مع بعض 

مع خطا  البسيطة األ
تسلسل جيد جدًا 

مهمة حسب فكار لأل
 ألدا .ا
(19) 

عشر لب الطا يكتب
جمل بجودة عالية 

متسلسلة خطا  أوبدون 
بشكل ومرتبطة فكار األ

هدف مهمة بممتار 
 .دا األ
 (20) 

باستخدام مشروح  العمل 
وجمل مناسبة كلمات 

هدف مرتبطة بللجمهرر و
وفيه فكرة  المشروع
 ابداعية 

 عالمات( 20)

اليقدم الطالب أي 
دليل أو تفاصيل 

خاصة بمهمة داعمة 
 األدا .

(6)  

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 

داعمة(مرتبطة إلى حد 
 ما بمهمة األدا . 

(7) 

يقدم الطالب ثالثة أدلة 
)تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيدًا بمهمة 

(8األدا . )  

يقدم الطالب أربعة 
أدلة )تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيد جدًا 

 (9)بمهمة األدا . 

خمسة أدلة يقدم الطالب 
)تفاصيل 

داعمة(مرتبطة ارتباًطا 
 قويًا بمهمة األدا .

 (10)  

 )المهمة(التصميم  ةجود
وجهد المتعلم واضح في 

 اعداد المشروع
(عالمات 10)  

لم يتمكن الطالب من 
تقديم مهمة األدا  بأي 
عبارات وصفية مع 

وجود االرتباك 
 الشديد أثنا  العرض.

 
 
 
(6) 

الطالب مهمة يقدم 
األدا  بعبارات وصفية 
ولكن غيرمشوقة  مع 

وجود الكثير من 
األخطا  في كل من 

التنغيم الصوتي 
والطالقة ومخارج 
 الحروف واأللفاظ.

(7)  

يقدم الطالب مهمة 
األدا  بعبارات 

وصفية مشوقة  مع 
وجود أكثر من ثالثة 

أخطا  في التنغيم 
الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

 واأللفاظ.
(8)  

يقدم الطالب مهمة 
األدا  بعبارات 
مع وصفية مشوقة  

وجود ثالثة أخطا  
التنغيم بسيطة في 

الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

واأللفاظ 
(9)الصحيحة.  

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات وصفية األدا  

مشوقة  مراعيًا في ذلك 
التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
الحروف واأللفاظ 

صحيحة.ال  
 
(10)  

 التقييد بوقت التسليم 
  طريقة عرض المهمةو

 
عالمات(  10)  

 

 
 يمكن للطالب القبام بالمهمة من خالل الوسائل التالية وللطالب حرية االختيار .

 
 ) مقطعع فيديو ( -1

 تعريف الطالب بنفسة وصفة 
 فكرة المشروع 

 التحدث عن المشروع بطالقة .
 ملف ) وورد ( \) عرض تقديمي ( بوربوينت   -2

 الشريحة االولى شعار المدرسة وتعريف الطالب بنفسة وصفة 
 الشريحة الثانية اسم المشروع 

 )كتابة بخط اليد ( مع االلتزام بخطوات كتابة التقرير والترتيب -3


