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 الهدف:   .كتابة البحوثبما تعلمة في مادة اللغة العربية عن كيفية  هو إجراء بحث عن الوقاية من الجرائم األخالقية مثال ) التنمر (هدف الطالب 

وكيفية مواجهته وطرق عالجه وذالك عن طريق الدعوة إلى التسامح والصداقة  سيقوم الطالب بتصميم بحث عن الوقاية من التنمر
  وتقبل اآلخرين.

 دور الطالب:

 Microsoft منصة فيه عن طريق نشر عشر الحاديالصف  , ومعلمياألمورولياء أطالب, السيتم مشاهدته من قبل البحث 

Teams.  

 الجمهور:

 : القيمة  .إرشاد الطالب إلى أن القوة تكمن في ضبط النفس، والتحلي بالصبر عند مواجهة الفعل الخاطئ

حرية  البلطول. إضافة نص ورسم و صور وفيديوهات عن طريق وأكثر حيوية بداعي إ  تصميم البحث يكون أن: يجب المخرج
 لبحثاخيتار 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
 الطالب )يقدم(يكتب

جمل  من أربع قلأ
 الكثير منولكن مع 

فكار ألخطاء واألا
غير واضحة 

هدف بة طمرتبغيرو
 (5)همة.الم

قل أالطالب  )يقدم(يكتب
وجود جمل مع  ستمن 

بحيث خطاء ألبعض ا
ترتيب االفكار يكون 

مقبول ومرتبط بمهمة 
 .داء بشكل بسيط ألا
(10) 

ب لالطا )يقدم(يكتب
قل من عشرجمل مع أ

خطاء األبعض 
 االفكارمتسلسلة 

جيد نوعا ما  بشكل
بمهمة  ةومرتبط

 (12).داءاأل

الطالب )يقدم( يكتب 
عشر جمل ولكن مع 

خطاء البسيطة األبعض 
مع تسلسل جيد جدًا 

مهمة حسب فكار لأل
 (13)ألداء.ا

لب الطا )يقدم( يكتب
عشر جمل بجودة 

خطاء أعالية وبدون 
فكار متسلسلة األ
بشكل ممتار ومرتبطة 

. داءاألهدف مهمة ب
(15) 

مشروح باستخدام  حثالب
نصوص ورسم وصور 

وفيديوهات مناسبة 
للجمهرر ومرتبطة بهدف 

 المشروع
 عالمة ( 15)

اليقدم الطالب أي 
دليل أو تفاصيل 

داعمة خاصة بمهمة 
(5األداء.)  

 

يقدم الطالب أقل من 
ثالثة أدلة )تفاصيل 

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

يقدم الطالب ثالثة أدلة 
)تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيدًا بمهمة 

(12األداء. )  

يقدم الطالب أربعة أدلة 
)تفاصيل 

داعمة(مرتبطة ارتباًطا 
جيد جدًا بمهمة األداء. 

(13) 

خمسة يقدم الطالب 
أدلة )تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا قويًا بمهمة 

(15األداء. )  

 )المهمة(التصميم  ةجود
 

عالمة ( 15)  

لم يتمكن الطالب من 
تقديم مهمة األداء بأي 

عبارات وصفية مع 
وجود االرتباك 

الشديد أثناء 
 (5العرض.)

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات وصفية 
ولكن غيرمشوقة  مع 

وجود الكثير من 
األخطاء في كل من 

التنغيم الصوتي 
والطالقة ومخارج 
(6الحروف واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

وصفية مشوقة  مع 
وجود أكثر من ثالثة 

أخطاء في التنغيم 
الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

(7واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات وصفية 

مع وجود ثالثة مشوقة  
أخطاء بسيطة في 

التنغيم الصوتي 
والطالقة ومخارج 
الحروف واأللفاظ 

(8)الصحيحة.  

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات األداء 

وصفية مشوقة  
مراعيًا في ذلك التنغيم 

الصوتي والطالقة 
ومخارج الحروف 

واأللفاظ 
(10)الصحيحة.  

 طريقة عرض المهمة

عالمات(  10)  

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

 فكره المشروع والتحدث عن المشروع  بطالقة(.مقطع فيديو) يعرف الطالب بنفسه وصفة  – 1              
 تقرير ملف وورد. - إجراء بحث - ) عرض تقديمي ( بوربوينت- 2              
 الشريحة االولى شعار المدرسة وتعريف الطالب بنفسة وصفة  
  الشريحة الثانية اسم المشروع. 

 


