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 الهدف:  .بكتابة تقرير بشكل مفصل عن شخصية السيدة "عائشة أُمُّ الُمؤمنين" رضي هللا عنها  الطالب وم قي

يديو يتحدث الطالب من خالله تقرير بخط اليد ال يتجاوز أربع صفحات وليس أقل من صفحتين أو من خالل مقطع ف قوم الطالب بكتابةي
شرائح  حسب رغبة  6أو من خالل عرض تقديمي "بور بوينت " ال يتجاوز  أم المؤمنين " عائشة " رضي هللا عنها  شخصيةعن 

 الطالب .

 دور الطالب:

 الجمهور:  .كالس دوجو منصة فيه عن طريق نشر السادسالصف  ومعلمي ،األمورولياء أ طالب ،السيتم مشاهدته من قبل  التقرير

 : القيمة ات ، التعرف على دور المرأة بالمجتمع في اإلسالم .االقتداء بمثل هذه الشخصي

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

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

  . كالس دوجوالطريق  عنالمهمة تسليم  رجىي

 المخرج/ األداء:

 

عالمة( 20يم مهمة األداء )يمعايير تق  
 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف
من  قلأ يكتب الطالب

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
عشرجمل مع بعض 

بحيث تكون خطاء األ
 متسلسلة االفكار
ما  جيد نوعا   بشكل

بمهمة  ةومرتبط
 (18).داءاأل

يكتب الطالب عشر 
جمل ولكن مع بعض 

مع خطاء البسيطة األ
تسلسل جيد جد ا 

مهمة حسب فكار لأل
 ألداء.ا
(19) 

عشر لب الطا يكتب
جمل بجودة عالية 

متسلسلة خطاء أوبدون 
بشكل ومرتبطة فكار األ

هدف مهمة ب ممتاز
 .داءاأل
 (20) 

باستخدام مشروح  العمل
وجمل مناسبة كلمات 

هدف مرتبطة بللجمهرر و
وفيه فكرة  المشروع
 ابداعية 

 
 عالمات( 20)

الطالب أي  ال يكتب
دليل أو تفاصيل 

داعمة خاصة بمهمة 
 األداء.

(6)  

الطالب أقل من  يكتب
أدلة )تفاصيل  ثالث

داعمة(مرتبطة إلى حد 
 ما بمهمة األداء. 

(7) 

 الطالب ثالث يكتب
 تفاصيل داعمة( أدلة )

مرتبطة ارتباط ا جيد ا 
 بمهمة األداء. 

(8)  

 الطالب أربع يكتب
 أدلة )تفاصيل داعمة(

ارتباط ا جيد  مرتبطة
 جد ا بمهمة األداء. 

(9) 

 خمسالطالب  يكتب
 أدلة )تفاصيل داعمة(
مرتبطة ارتباط ا قوي ا 

 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  يكتب
األداء بعبارات وصفية 
ولكن غيرمشوقة  مع 

وجود الكثير من 
األخطاء في كل من 

التنغيم الصوتي 
والطالقة ومخارج 
 الحروف واأللفاظ.

(7)  

الطالب مهمة  يكتب
األداء بعبارات 

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

 واأللفاظ.
(8)  

الطالب مهمة  يكتب
األداء بعبارات 
مع وصفية مشوقة  

وجود ثالثة أخطاء 
التنغيم بسيطة في 

الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

واأللفاظ 
(9)الصحيحة.  

الطالب مهمة  يكتب
بعبارات وصفية األداء 

مشوقة  مراعي ا في ذلك 
التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
الحروف واأللفاظ 

 الصحيحة.
 
(10)  

 التقييد بوقت التسليم 
  طريقة عرض المهمةو
 

عالمات(  10)  

 

  اإلبداع!و ة االختيارطالب حريلل ومرفق في األسفل الطرق التي يمكن للطالب تسليم المهمة من خاللها : مالحظة
 

 فيديو (مقطعع )  -1
 تعريف الطالب بنفسة وصفة 

 فكرة المشروع 
 التحدث عن المشروع بطالقة .

 تقرير 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


