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  إستخدام األدوات التالية :عن طريق إعادة تدوير (  -) رسم  تصميم مجموعة من األنفاق والجسور تربط بين أجزاء المدينة
  –مكعبات  –اللوان  –قماش  –علب الكرتون  –زجاجات المياه  -العلب البالستيكية والمعدنية   -) إعادة تدوير للورق 

 أدوات أخرى متوفرة داخل المنزل ( –مالعق وأكواب بالستيكية 

 الهدف: 

 دور الطالب: "والجسوراألنفاق  تشييد في صغيرالمهندس الالب دور" سيلعب الط  

 الجمهور:  .كالس دوجو منصة فيه عن طريق نشر لخامسالصف ا , ومعلمياألمورولياء أطالب, العالن سيتم مشاهدته من قبل اإل

 : القيمة  الصغير وإكسابه مهارات جديدة. تحفيز الطالب في لعب دور المهندس المعماري

 يشمل مجموعة من الجسور واألنفاق التي تسهل حركة السكان بين أجزاء المدينة.يكون التصميم إبداعياً  أن: يجب المخرج
 وسائل مثل :)صور ، أسماء ،أماكن............(عن طريق اختيار  التصميمماراتية 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
يقدم الطالب 
بجودة  المشروع
مع عدم  ضعيفة

وجود فكرة إبداعية 
لألفكار بمرتبطة 

 حسب مهمة األداء.
( 16) 

 المشروعيقدم الطالب 
ضعيفة مع بجودة 

وجود فكرة إبداعية 
 مقبول مرتبطة بشكل

لألفكار حسب مهمة 
 (17) األداء.

 المشروعيقدم الطالب 
ن أقل مبجودة 

مع وجود  المتوسط 
مرتبطة فكرة إبداعية 

جيد  لألفكار  بشكل
 حسب مهمة األداء.

(18) 

 المشروعيقدم الطالب 
مع  متوسطةبجودة 

وجود فكرة إبداعية 
جيد  مرتبطة بشكل

حسب فكار جدًا لأل
 (19). ألداءمهمة ا

 المشروعلب الطا يقدم
مع وجود بجودة عالية 
مرتبطة فكرة إبداعية 
هدف ب زبشكل ممتا

 (20). داءاألمهمة 

يكون إبداعي التصميم 
بإستخدام األدوات المعاد 

هدف مرتبطة بو تدويرها
 المشروع

 
 (ةعالم 20)

اليقدم الطالب أي 
تفاصيل داعمة 
خاصة بمهمة 

( 6األداء.)  
 

نموذج يقدم الطالب 
التصميم بشكل ضعيف  

 مقبولارتباًطا  مرتبط
 (7)بمهمة األداء. 

نموذج يقدم الطالب 
التصميم بشكل 

 مرتبطمتوسط 
جيد جداً ارتباًطا 

(8)بمهمة األداء.   

نموذج يقدم الطالب 
بشكل شبه التصميم 
 مرتبط متكامل 
جيد جداً ارتباًطا 

 (9بمهمة األداء. )

نموذج يقدم الطالب 
التصميم لمدينة 

مرتبط متكاملة 
ارتباًطا قويًا بمهمة 

(10األداء. )  

 )المهمة(التصميم  ةجود
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 
عن طريق فيديو األداء 
ال يقوم فيه  مصور

أهمية الجسور بتوضيح 
في المدينة  واألنفاق 

يشرح تفاصيل ما ال و
يحتويه التصميم من 

مع عدم مراعات  أفكار
وضوح الصوت 

والصورة بمدة زمنية 
تجاوزت الثالث 

(7.)دقائق  

يقدم الطالب مهمة 
عن طريق األداء 

ال يقوم  فيديو مصور
أهمية فيه بتوضيح 

 ةالمستخدم الجسور
في المدينة ويشرح 
تفاصيل ما يحتويه 

مع  أفكارالتصميم 
عدم مراعات وضوح 
الصوت والصورة 

بمدة زمنية ال تتجاوز 
(8.)الثالث دقائق  

يقدم الطالب مهمة 
عن طريق األداء 

فيديو مصور يقوم فيه 
بتوضيح أهمية 

الجسور واألنفاق في  
المدينة ويشرح 

تفاصيل ما يحتويه 
مع التصميم من أفكار 

عدم مراعات وضوح 
الصوت والصورة 

بمدة زمنية ال تتجاوز 
(9).الثالث دقائق  

يقدم الطالب مهمة 
عن طريق األداء 

فيديو مصور يقوم فيه 
أهمية بتوضيح 

في   الجسور واألنفاق
شرح المدينة وي
يحتويه تفاصيل ما 
أفكار من  التصميم
وضوح ويراعي 

الصوت والصورة 
بمدة زمنية ال تتجاوز 

(10).الثالث دقائق   

 
 التقييد بوقت التسليم 
طريقة عرض المهمةو  
عالمات(  10)  

 

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

 
 
 
 

 
 



 
 

 
  يتضمن : فيديوالمقطع   -1

  هصفه والطالب بنفستعريف 
  فكرة المشروع 
 . التحدث عن المشروع بطالقة 

 
 

  


