
 للفصل الدراسي الثالث مهمات األداء
 2020-2019للعام الّدراسي 

 
ة :المعلم جميلة محمد :المادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية    

2/06/2020 :الصف  الثالث  التاريخ   
 

أو الكرتون أو   االوراق الملونةباستخدام   إمارات الدولة السبع  عمل بطاقة بأشكال مختلفة تتضمن معلومات عنهدف الطالب هو 
 وزخرفتها  األوراق البيضاء أو اي مواد متاحة في المنزل وسنقوم بتلوينها

 الهدف: 

 دور الطالب: .لبطاقة تعريفية عن إمارات الدولة السبعالب دور" مصمم سيلعب الط  
 الجمهور:  .كالس دوجو منصة فيه عن طريق نشرالصف الثالث  , ومعلمياألمورولياء أطالب, السيتم مشاهدته من قبل  التصميم
األماكن التراثية  بيان –تعزيز الهوية الوطنية  –اإلنتماء للوطن نشر  -تقدير جهود حكام اإلمارات ومؤسسي الدولة  ضرورة 

  .والترفيهية والسياحية في الدولة 
 : القيمة

.  للطالباالستخدام  ةسهل تكون تلك الموادحيث المنزل عن طريق استخدام المواد المتاحة في  ةبداعيإ البطاقة كونت أن: يجب المخرج
 .لبطاقةحرية اخيتار تصميم ا البلطول
 . البطاقة عن طريق اختيار وسائل مثل :)صور ، أسماء ،أماكن............(ماراتية في اإليجب على الطالب ربط الثقافة  داء:األ
 كالس دوجو.العن طريق المهمة تسليم  رجىي

 المخرج/ األداء:

 
عالمة( 40يم مهمة األداء )يمعايير تق  

 
 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

طاقة بيصمم ال
د متاحة استخدام مواب

في المنزل بشكل 
والشرح غير بسيط 
 طمرتبغيرو واضح

 (16)همة.هدف المب

بشكل  يصمم البطاقة
د م موابسيط باستخدا

 متاحة في المنزل و
مقبول مشروحة بشكل 
 داءألومرتبط بمهمة ا

.(17) 

 يصمم البطاقة
د متاحة باستخدام موا
 بشكلفي المنزل   

 جيد نوعا ما ومرتبط
 (18).داءاألبمهمة 

قة اطبيصمم ال
د متاحة ستخدام موابا

في المنزل بشكل 
إبداعي  ومرتبط 

بشكل جيد جدا بهدف 
 (19). مهمة األداء

البطاقة باستخدام يصمم 
د متاحة في المنزل موا

ومرتبط   بشكل إبداعي
هدف ب بشكل ممتاز

 (20). داءاألمهمة 

ة بطريقة مصمم البطاقة
 ةمشروحإبداعية و
وجمل كلمات باستخدام 

مناسبة للجمهرر 
 هدف المشروعمرتبطة بو
 
 (ةعالم 20)

اليقدم الطالب أي 
تفاصيل داعمة 
خاصة بمهمة 

(6األداء.)  
 

نموذج يقدم الطالب 
التصميم بشكل ضعيف  

مقبول ارتباًطا  مرتبط
 (7بمهمة األداء. )

نموذج يقدم الطالب 
التصميم بشكل 

 مرتبطمتوسط 
جيد جداً ارتباًطا 

(8بمهمة األداء. )  

نموذج يقدم الطالب 
التصميم بشكل شبه 

 مرتبطمتكامل  
جيد جداً ارتباًطا 

 (9بمهمة األداء. )

ج نموذيقدم الطالب 
بحيث  التصميم للبطاقة

مرتبط ارتباًطا يكون 
قويًا بمهمة األداء. 

(10)  

 جودة التصميم )المهمة(
وجهد المتعلم واضح في 

 اعداد المشروع
 

(عالمات10)  
لم يتمكن الطالب من 
تقديم مهمة األداء بأي 
عبارات وصفية مع 

وجود االرتباك 
الشديد أثناء 
 (6العرض.)

يقدم الطالب مهمة 
بعبارات وصفية األداء 

ولكن غيرمشوقة  مع 
وجود الكثير من 

األخطاء في كل من 
يم الصوتي التنغ

في  واأللفاظ والطالقة
ة زمنية ال تتجاوز ال مد
(7.)دقائق 3  

يقدم الطالب مهمة 
بشرح تفاصيل  األداء

ما يحتويه التصميم 
بعبارات من معلومات 

غير مشوقة   ةوصفي
مع عدم مراعات 
وضوح الصوت 

 والصورة بمدة زمنية
ال تتجاوز الثالث 

(8.)دقائق  

يقدم الطالب مهمة 
بشرح تفاصيل  األداء

ما يحتويه التصميم 
بعبارات من معلومات 
مع  وصفية مشوقة

عدم مراعات وضوح 
الصوت والصورة 

ال تتجاوز  بمدة زمنية
الثالث دقائق 

(9).والصورة  

لب مهمة يقدم الطا
بشرح تفاصيل  األداء

ما يحتويه التصميم من 
بعبارات معلومات 

مراعياً وصفية مشوقة  
وضوح الصوت 

والصورة بمدة زمنية ال 
تتجاوز الثالث دقائق 

(.10)  

 التقييد بوقت التسليم 
 طريقة عرض المهمة

عالمات(  10)  

 
  اإلبداع!و ة االختيارطالب حريلل و التصميم بنفس كونت أن ةبالضرور ولكن ليس ج توضيحي للبطاقة: مرفق نموذمالحظة

 
 
 
 

 
 
 
  


