
 األول للفصل الدراسي  مهمات األداء
 2021-2020للعام الّدراسي 

 

:المادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  المعلم ياسمين األسعد  

8/11/2020 رابعال  التاريخ  /A الصف:  

 

 الهدف:  بلغة عربية سليمة بطاقة إبداعية لدعوة صديقك لزيارة دولة االمارات في اليوم الوطني  تصميم هدف الطالب هو 

 دور الطالب: . في اليوم الوطني  دولة اإلمارات العربية المتحدة م لبطاقة دعوة لصديقه لزيارةالب دور" مصمسيلعب الط  

 الجمهور:  .التعلم تيمز منصة فيه عن طريق نشر رابعالصف ال , ومعلمياألمورولياء أطالب, السيتم مشاهدته من قبل  التصميم

 : القيمة  .تشجيع السياحة لدولة االمارات العربية المتحدة – ليوم الوطنيبيان اهمية ا –تعزيز الهوية الوطنية  –اإلنتماء للوطن نشر  ضرورة

 للطالباالستخدام  ةسهل تكون تلك الموادحيث المنزل عن طريق استخدام المواد المتاحة في  ةبداعيإ بطاقةلا كونت أن: يجب المخرج
حرية اخيتار تصميم  البلطول. .....( بشكل جميل ومرتب-االصداف  –) الخرز او كرتون ويمكن زخرفتها من  ورقة بيضاءعلى 

 .لبطاقةا
بعض األماكن السياحية في دولة االمارات وكتابة التصميم عن طريق كتابة ماراتية في اإليجب على الطالب ربط الثقافة  داء:األ

 .الوطني األنشطة االحتفالية باليوم
 .مهمة األداء(-نوت بوك )كالستيمزعن طريق المهمة تسليم  رجىي

المخرج/ 
 األداء:

 

عالمة( 40يم مهمة األداء )يمعايير تق  

 

 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف
باستخدام بطاقة يصمم ال

د متاحة في المنزل موا
واألنشطة بشكل بسيط  

غير واضحة  االحتفالية
هدف بة طمرتبغيرو
 (5)همة.الم

بشكل  بطاقةم اليصم
د بسيط باستخدام موا
متاحة في المنزل 

 نشطة األحتفاليةواأل
مقبول مشروحة بشكل 
 داءألومرتبط بمهمة ا

.(10) 

 بطاقةيصمم ال
د متاحة باستخدام موا
 بشكلفي المنزل   

 جيد نوعا ما ومرتبط
 (12).داءاألبمهمة 

 بطاقةيصمم ال
د متاحة باستخدام موا

المنزل بشكل في 
إبداعي  ومرتبط 

بشكل جيد جدا بهدف 
 (13). مهمة األداء

باستخدام  بطاقةيصمم ال
د متاحة في المنزل موا

ومرتبط   بشكل إبداعي
هدف ب بشكل ممتاز

 (15). داءاألمهمة 

بطريقة  ةمصمم بطاقةال
واألماكن إبداعية 

السياحية واألنشطة 
 ةمشروحاالحتفالية 
وجمل كلمات باستخدام 

مناسبة للجمهرر 
 هدف المشروعة بطمرتبو
 
 (عالمة  15)

اليقدم الطالب أي 
تفاصيل داعمة خاصة 

(5بمهمة األداء.)  

 

نموذج يقدم الطالب 
التصميم بشكل ضعيف  

مقبول ارتباًطا  مرتبط
 (10بمهمة األداء. )

 

نموذج يقدم الطالب 
التصميم بشكل 

 مرتبطمتوسط 
جيد جداً ارتباًطا 

(12)بمهمة األداء.   

نموذج يقدم الطالب 
التصميم بشكل شبه 

 مرتبطمتكامل  
جيد جداً ارتباًطا 

 (13بمهمة األداء. )

نموذج يقدم الطالب 
بحيث  بطاقةالتصميم لل

ارتباًطا  ةمرتبطكون ت
قويًا بمهمة األداء. 

(15)  

 جودة التصميم )المهمة(
 

(عالمة  15)  

لم يتمكن الطالب من 
تقديم مهمة األداء بأي 
عبارات وصفية مع 

وجود االرتباك الشديد 
 (5أثناء العرض.)

ب مهمة يقدم الطال
 األداء بعبارات وصفية
غيرمشوقة  مع وجود 
الكثير من األخطاء في 

يم الصوتي كل من التنغ
في  واأللفاظ والطالقة

مدة زمنية ال تتجاوز ال 
(6.)دقائق 3  

يقدم الطالب مهمة 
بشرح تفاصيل  األداء

صميم  ما يحتويه الت
غير  ةبعبارات وصفي
مشوقة مع عدم 
مراعات وضوح 
الصوت والصورة 

ال تتجاوز  بمدة زمنية
(7.)الثالث دقائق  

يقدم الطالب مهمة 
بشرح تفاصيل  األداء

ما يحتويه التصميم  
بعبارات وصفية 

مع عدم  مشوقة
مراعات وضوح 
الصوت والصورة 

ال  بمدة زمنية
تتجاوز الثالث دقائق 

(8.)والصورة  

يقدم الطالب مهمة 
بشرح تفاصيل  األداء

ما يحتويه التصميم  
بعبارات وصفية 

مراعياً مشوقة  
وضوح الصوت 

والصورة بمدة زمنية 
ال تتجاوز الثالث دقائق 

(.10)  

 طريقة عرض المهمة

عالمات(  10)  

 

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

 
 
 
  
 
 



 
  


