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 الهدف:  يساعد في دعم اللغة العربية . فكرة مشروع خيري في دولة االمارات العربية المتحدةهدف الطالب هو تصميم 

 دور الطالب: يساعد في دعم اللغة العربية. فكرة مشروع خيري في دولة االمارات العربية المتحدةسيقوم الطالب بتصميم 

 الجمهور: Microsoft Teams.  منصة فيه عن طريق نشرالصف السادس  ومعلمين ،األمورولياء أ ،طالبالمن قبل  ة المشروعسيتم مشاهد

 : القيمة  والمجتمعااليجابي على الفرد  وتأثيرهاأهمية المشاريع الخيرية والمعلمين معرفة الطالب وكذلك أولياء األمور 

حرية  البلطول.  وفيديوهات  وصورإضافة نص ورسم عن طريق وأكثر حيوية بداعي إ المشروعتصميم  يكون أن: يجب المخرج
 .لمشروعاخيتارا

 ............(أسماء، أماكن صور،وسائل مثل :)عن طريق اختيار  المشروعماراتية في اإليجب على الطالب ربط الثقافة  داء:األ
  Microsoft Teamsعن طريق المهمة تسليم  رجىي

المخرج/ 
 األداء:

 

 عالمة( 04يم مهمة األداء )يمعايير تق

 

 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف
 قلأ الطالب )يقدم(يكتب
جمل ولكن  ثالثةمن 
خطاء ألا الكثير منمع 
فكار غير واضحة ألوا

هدف ب وغير مرتبطة
 همة.الم
(5) 

قل أالطالب  )يقدم(يكتب
وجود جمل مع  ثالثةمن 

بحيث خطاء ألبعض ا
ترتيب االفكار يكون 

مقبول ومرتبط بمهمة 
 .داء بشكل بسيط ألا
(10) 

قل أب لالطا )يقدم(يكتب
مع  أربعة جملمن 

خطاء األبعض 
 بشكل االفكارمتسلسلة 

 ةجيد نوعا ما ومرتبط
 .داءاألبمهمة 

(12) 

الطالب )يقدم( يكتب 
جمل ولكن مع  أربعة

خطاء األبعض 
مع تسلسل البسيطة 

فكار جيد جدًا لأل
 ألداء.مهمةاحسب 

(13) 

لب الطا )يقدم( يكتب
جمل بجودة  أربعة

خطاء أعالية وبدون 
فكار متسلسلة األ
بشكل ممتار ومرتبطة 

. داءاألهدف مهمة ب
(15) 

مشروح  المشروع
باستخدام نصوص ورسم 

وصور وفيديوهات مناسبة 
ومرتبطة بهدف  للجمهور
 المشروع

 
 عالمة ( 15)

الطالب أي دليل  ال يقدم
أو تفاصيل داعمة 

 خاصة بمهمة األداء.

(5)  

 

يقدم الطالب أقل من أدلة 
)تفاصيل داعمة(مرتبطة 

ما بمهمة األداء. إلى حد 
(10) 

ادلة يقدم الطالب 
)تفاصيل 

داعمة(مرتبطة ارتباًطا 
جيدًا بمهمة األداء. 

(12)  

أدلة  ثالثةيقدم الطالب 
)تفاصيل 

داعمة(مرتبطة 
ارتباًطا جيد جدًا 

 (13بمهمة األداء. )

 أربعةيقدم الطالب 
 أدلة )تفاصيل داعمة(
مرتبطة ارتباًطا قويًا 

(15بمهمة األداء. )  

 )المهمة(التصميم  ةجود
 

عالمة ( 15)  

لم يتمكن الطالب من 
تقديم مهمة األداء بأي 

عبارات وصفية مع 
وجود االرتباك الشديد 

 (5أثناء العرض.)

يقدم الطالب مهمة األداء 
بعبارات وصفية ولكن 

مع وجود   غير مشوقة
الكثير من األخطاء في 
كل من التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
(6) الحروف واأللفاظ.  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات وصفية 
مشوقة  مع وجود أكثر 

من ثالثة أخطاء في 
التنغيم الصوتي 

والطالقة ومخارج 
(7الحروف واأللفاظ.)  

يقدم الطالب مهمة 
األداء بعبارات 

مع وقة  وصفية مش
وجود ثالثة أخطاء 

التنغيم بسيطة في 
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 حريلول التصميم بنفس يكون أن بالضرورة ولكن ليس للمشروعج توضيحي : مرفق نموذمالحظة

 
 مشروع خيري في دولة االمارات العربية المتحدة سيقوم الطالب بتصميم فكرةبالتعاون مع مجموعتي 

        

 التوعية ضد اإلصابة بفيروس كورونا المستجد اسم المبادرة:
 هّوية الحملة -مسؤول التثقيف  – ة إعالم إلكترونيـ/منسق -منسق /ـة الحملة  توزيع األدوار:

 
اسم 

 الطالب:
 المهمة الدور

منسق /ـة  أ
 الحملة

 عن أهداف الحملة وتحرير، تطوير مضامين، وبحثكتابة، تدقيق 

خلق وقيادة وتفعيل، المساحات اإللكترونية للحملة للتعريف بالحملة، ولنشر منسق/ـة إعالم  ب



القضية، وتأطيرها بالشكل المناسب في كل مراحل الحملة. مثل امتالك موقع  إلكتروني
 وغيره.، موقع على تويتر الفيسبوكإلكتروني، صفحة على 

تطوير ورقة تساعد أهل الحملة على الرد على أكثر األسئلة الشائعة المّوجهة  التثقيف ت
 للحملة

)في حال لم يشكلهم اللوغو،  االسم،كل ما يتعلق بهّوية الحملة إعالمياً، مثالً  هّوية الحملة ث
 الفريق المؤسس من قبل(،

  
 خطة العمل واإلجراءات المقترحة:

 
  نحو موضوع الحملة من خالل الحمالت اإلعالمية وذلك من خالل إثارة رأي الجمهور  األولي:الخطوة

 زيادة المعلومات المقصودة عن القضية المطروحة.

 
 :تدعيم الرسائل اإلعالمية باالتصاالت الشخصية للتأثير في القطاعات المستهدفة من  الخطوة الثانية

 ووسائل االتصال(. –رسائل االتصالية الجماهير من خالل االتصال المباشر )ال

 
 :صناعة محتوي بشكل مستمر لضمان االستمرار باالهتمام بموضوع الحملة. الخطوة الثالثة 

 

 :تعيين أهداف الحملة وتحديد الجمهور المستهدف لإلجابة على تساؤالت الحملة مثل: الخطوة الرابعة 

 

 ماذا نريد من الجمهور أن يعرف؟ .1

 رغبها الجمهور؟ما المعرفة التي ي .2

 ما المعرفة لدي الجمهور بالقضية؟ .3

 

 ومتي تمت اإلجابة على التساؤالت يمكن الشروع في البدا في الترويج للحملة.
 
 
 
 


