
 األولللفصل الدراسي  مهمات األداء
 2021-2020للعام الّدراسي 

 

ةالمعلم تقى  المادة التربية اإلسالمية 
األول  التاريخ 8/11/2020  / A الصف 

  

ف فيها الطالب عن نفسه   الهدف:   وأسرته.عمل بطاقة تعريفية يعرَّ
 دور الطالب: .   المقدم الصغيرالب دور سيلعب الط  

 الجمهور:  .كالس دوجو منصة فيه عن طريق نشراألول الصف  ومعلمي األمور،ولياء أ الطالب،عالن سيتم مشاهدته من قبل اإل
 : القيمة  .األسرة وترابطهاأهمية والمعلمين عن  االمور،ولياء أ, للطالبضرورة نشر الوعي 

حرية اختيار  البلطول مخطط االسرةويبين ولغة سليمة  يستخدم الطالب جمل واضحة  –ة بداعيإالبطاقة   كونت أن: يجب جاخراإل
 .الطريقة في العرض

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

ج/ اخراإل
 األداء:

 

عالمة 40مهمة األداء تقييم معايير   
 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

من  قلأ الطالب يقدم
ولكن مع  جمل 3

خطاء ألا الكثير من
فكار غير ألوا

ة طمرتبغيرواضحةو
 (5)همة.هدف المب

 

 4قل من أالطالب  يقدم
بعض وجود مع  جمل 

بحيث يكون خطاء ألا
االفكار مقبول ترتيب 

داء ألومرتبط بمهمة ا
 (10).بشكل بسيط 

قل من أب لالطا يقدم
مع بعض  خمس
متسلسلة خطاء األ

جيد  بشكل االفكار
 ةنوعا ما ومرتبط

 (12).داءاألبمهمة 

 خمسالطالب  يقدم 
جمل ولكن مع بعض 

مع خطاء البسيطة األ
تسلسل جيد جدًا 

مهمة حسب فكار لأل
 (13)ألداء.ا

 خمسلب الطا يقدم
جمل بجودة عالية 

متسلسلة خطاء أوبدون 
بشكل ومرتبطة فكار األ

هدف مهمة بممتار 
 (15). داءاأل

مشروح  عالناإل
وجمل كلمات باستخدام 

ر مناسبة للجمهو
 هدف المشروعمرتبطة بو
 
 (عالمة 15)

اليقدم الطالب أي 
دليل أو تفاصيل 

داعمة خاصة بمهمة 
( 5)األداء.   

 

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 

إلى حد  داعمة( مرتبطة
 (10ما بمهمة األداء. )

يقدم الطالب ثالثة أدلة 
 )تفاصيل داعمة(

مرتبطة ارتباًطا جيدًا 
(12بمهمة األداء. )  

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

(13) 

خمسة أدلة يقدم الطالب 
داعمة()تفاصيل   

مرتبطة ارتباًطا قويًا 
(15بمهمة األداء. )  

 )المهمة(التصميم  ةجود
 

(عالمة 15)  

لم يتمكن الطالب من 
تقديم مهمة األداء بأي 
عبارات وصفية مع 

وجود االرتباك 
العرض. الشديد أثناء 

(5) 

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات وصفية 

 مشوقة معغير ولكن 
وجود الكثير من 

األخطاء في كل من 
التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
(6) واأللفاظ. الحروف   

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

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

(7)واأللفاظ.   

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات وصفية 

وجود ثالثة  مع مشوقة
أخطاء بسيطة في 
التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
الحروف واأللفاظ 

(8)الصحيحة.  

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات وصفية األداء 

في ذلك  مشوقة مراعيًا
التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
الحروف واأللفاظ 

(10) الصحيحة.  

 طريقة عرض المهمة
عالمات(  10)  

 

  اإلبداع!و ة االختيارطالب حريلول التصميم بنفس يكون أن بالضرورة ولكن ليس  للبطاقة التعريفية ج توضيحي: مرفق نموذمالحظة

 
 

 

 
 .تعريف الطالب بنفسه وبصفه  ( فيديو مقطع)  -
 .فكرة المشروع  -
  . التحدث عن المشروع بطالقة -
 

  


