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:المادة التربية اإلسالمية  المعلم جميله محمد  

السابع  التاريخ 8/11/2020  A الصف:  
 

في مادة اللغة بما تعلمة " 2020بإجراء جولة إلكترونية ويكتب تقريراً عن " إكسبو دبي بما تعلمة في مادة اللغة العربية  الطالب وم قي
 . العربية عن كيفية كتابة التقارير

 الهدف: 

بعد البحث عن هذا الموضوع ويكون التقرير على النحو  2020بإعداد تقرير عن الموضوع الذي تمَّ تحديده عن إكسبو دبي قوم الطالب ي
 التالي :

من  بجمعها أوحدثنا من لالله بالمعلوما  التي لام يديو يربع ففحا  ولي  أل  من ففحتين أو من لال  مقطع فاأل أن ال يتجاوز التقرير
 . شرائح 6لال  عرض تقديمي "بور بوينت " ال يتجاوز 

 وللطالب حرية االلتيار للطريقة التي تناسبه من بين هذه الثالث طرق .

 دور الطالب:

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

  القيمة: يوفر إكسبو الدولي مساحا  مشولة لتباد  األفكار المعافرة ولتخي  مستقب  أكثر إشرالا للجميع عبر التفكير والعم  واالبتكار الجماعي.

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

 (اكسبو يستطيع الطالب أداء المهمة إما من لال   ) ملف وورد ، ملف بور بوينت ، كتابة بخط اليد ، مقطع فيديو يتحدث فيه عن  داء:األ
  . مايكروسفت تيمزطريق  عنالمهمة تسليم  جىري

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 واضحة ألوا
هدف بة طمرتبغيرو

 (5)همة.الم

ل  من أالطالب  يكتب
وجود جم  مع  ست

بحيث لطاء ألبعض ا
ترتيب االفكار يكون 

مقبو  ومرتبط بمهمة 
 .داء بشك  بسيط ألا
(10) 

ل  من أب لالطا يكتب
عشرجم  مع بعض 

بحيث تكون لطاء األ
 متسلسلة االفكار
ً  بشك  ما  جيد نوعا

بمهمة  ةومرتبط
 (12).داءاأل

يكتب الطالب عشر 
جم  ولكن مع بعض 

مع لطاء البسيطة األ
تسلس  جيد جدًا 

مهمة حسب فكار لأل
 ألداء.ا
(13) 

عشر جم  لب الطا يكتب
بجودة عالية وبدون 

فكار متسلسلة األلطاء أ
 بشك  ممتازومرتبطة 

 .داءاألهدف مهمة ب
 (15) 

باستخدام  التعبير
وجمل مناسبة كلمات 

مرتبطة للجمهرر و
 هدف المشروعب

 
 عالمة ( 15)

الطالب أي  ال يكتب
دلي  أو تفافي  داعمة 
 .لافة بمهمة األداء

(5) 

الطالب أل  من  يكتب
أدلة )تفافي   ثالث

داعمة(مرتبطة إلى حد 
 ما بمهمة األداء. 

(10) 

 الطالب ثالث يكتب
 تفافي  داعمة( أدلة )

مرتبطة ارتباًطا جيدًا 
  .بمهمة األداء

(12) 

 الطالب أربع يكتب
 أدلة )تفافي  داعمة(
مرتبطة ارتباًطا جيد 
 جدًا بمهمة األداء. 

(13) 

أدلة  لم الطالب  يكتب
 )تفافي  داعمة(

مرتبطة ارتباًطا لويًا 
 .بمهمة األداء

 (15) 

 )المهمةالتصميم  ةجود
عالمة ( 15)  

لم يتمكن الطالب من 
تقديم مهمة األداء بأي 
عبارا  وففية مع 

وجود االرتباك الشديد 
 أثناء العرض.

(5) 

الطالب مهمة  يكتب
األداء بعبارا  وففية 
ولكن غيرمشولة  مع 

وجود الكثير من 
األلطاء في ك  من 

التنغيم الصوتي 
 .والطاللة واأللفاظ

(6) 

الطالب مهمة  يكتب
األداء بعبارا  

وففية مشولة  مع 
وجود أكثر من ثالثة 
ألطاء في التنغيم 
الصوتي والطاللة 

 .واأللفاظ
(7) 

الطالب مهمة  يكتب
األداء بعبارا  
مع وففية مشولة  

وجود ثالثة ألطاء 
التنغيم بسيطة في 

الصوتي والطاللة 
 واأللفاظ الصحيحة

(8)  

الطالب مهمة  يكتب
بعبارا  وففية األداء 

مشولة  مراعيًا في ذلك 
التنغيم الصوتي والطاللة 

ومخارج الحروف 
 .واأللفاظ الصحيحة

(10) 

 طريقة عرض المهمة

 

( عالمات10 )  

 

  اإلبداع!و ة االلتيارطالب حريلل ومرفق في األسف  الطرق التي يمكن للطالب تسليم المهمة من لاللها : مالحظة

 
 ( مقطعع فيديو)  -1

 تعريف الطالب بنفسة وففة 
 فكرة المشروع 

 التحدث عن المشروع بطاللة .
 تقرير ملف ) وورد ( \) عرض تقديمي ( بوربوينت   -2

 الشريحة االولى شعار المدرسة وتعريف الطالب بنفسة وففة 
 الشريحة الثانية اسم المشروع 



 )كتابة بخط اليد ( مع االلتزام بخطوا  كتابة التقرير والترتيب  -3


