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 الهدف:  .إنشاء ميزانية تقديرية  لشهر واحد تتضمن مصادر الدخل وجهات اإلنفاق والقدرة على اإلدخار هدف الطالب هو 

 دور الطالب: " المسؤول المالي لألسرة الب دور"سيلعب الط  

 الجمهور:  .تيمزمايكروسفت  منصة فيه عن طريق نشر تاسعلالصف ا , ومعلمياألمورولياء أطالب, العالن سيتم مشاهدته من قبل اإل

 : القيمة .قدرة إتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليةعلى تحفيز الطالب 

 تتضمن الميزانية على على مصادر الدخل وكيف يتم تقسيمها على كل من اإلنفاق واإلدخار. أن: يجب المخرج
 مثل :)صور ، أسماء ،أماكن............(وسائل عن طريق اختيار  التصميمماراتية في اإليجب على الطالب ربط الثقافة  داء:األ
  .مايكروسفت تيمزعن طريق المهمة تسليم  رجىي

 المخرج/ األداء:

 

عالمة(  40يم مهمة األداء )يمعايير تق  
 

 المعيار ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف
العرض يقدم الطالب 

 التقديمي )بوربوينت(
مع  ضعيفةبجودة 

عدم وجود فكرة 
مرتبطة إبداعية 

لألفكار حسب مهمة ب
 األداء.

( 16) 

العرض يقدم الطالب 
التقديمي )بوربوينت( 

ضعيفة مع بجودة 
وجود فكرة إبداعية 

 مقبول مرتبطة بشكل
لألفكار حسب مهمة 

 األداء.
(17) 

العرض يقدم الطالب 
التقديمي )بوربوينت( 

 ن المتوسط أقل مبجودة 
مع وجود فكرة إبداعية 

جيد   مرتبطة بشكل
لألفكار حسب مهمة 

 األداء.
(18) 

العرض يقدم الطالب 
 التقديمي )بوربوينت(

مع  متوسطةبجودة 
وجود فكرة إبداعية 

جيد  مرتبطة بشكل
حسب فكار جدًا لأل
 . ألداءمهمة ا

           (19) 

العرض لب الطا يقدم
 التقديمي )بوربوينت(

مع وجود بجودة عالية 
مرتبطة فكرة إبداعية 
هدف مهمة ب زبشكل ممتا

 . داءاأل
 

(20) 

يكون العرض التقديمي 
إبداعياَ موثق بالصور 

اإلنفاق وخطوات 
واإلدخار على مدار 

 .يوم30
 
 (ةعالم20)

اليقدم الطالب أي 
تفاصيل داعمة 

 خاصة بمهمة األداء.
 
 

         (6)  

العرض يقدم الطالب 
التقديمي )بوربوينت( 

 مرتبط للميزانية
بمهمة  مقبولارتباًطا 
 األداء. 

             (7) 

العرض يقدم الطالب 
التقديمي )بوربوينت( 

 مرتبطللميزانية 
بمهمة جيد ارتباًطا 
 األداء. 

            (8)  

العرض يقدم الطالب 
التقديمي )بوربوينت( 

 مرتبط للميزانية
جيد جداً ارتباًطا 

 بمهمة األداء.
             (9) 

العرض يقدم الطالب 
التقديمي )بوربوينت( 

مرتبط ارتباًطا  للميزانية
 قويًا بمهمة األداء. 

 
             (10)  

العرض تصميم  ةجود
وجهد المتعلم  )المهمة(

واضح في اعداد 
 المشروع

 
(عالمات10)  

لم يتمكن الطالب من 
تقديم مهمة األداء بأي 

عبارات وصفية 
وعدم وجود أي من 

 معايير اإلبداع :
 الصور

 الفيديوهات
 .الترتيب

 
 
 
 
 

          (6) 

يقدم الطالب مهمة 
بإستخدام األداء 

 العرض التقديمي
) بوربوينت ( غير   

متضمن المعايير 
 اإلبداعية في اإلخراج :

 العرض الشرائح
 إدراج الصور

مقاطع الفيديو    
زيادة عدد الشرائح عن 

 الحد المطلوب .
 
 

           (7)  

يقدم الطالب مهمة 
بإستخدام األداء 

 العرض التقديمي
) بوربوينت ( متضمن  

المعايير اإلبداعية في 
 اإلخراج :

العرض العشوائي 
 للشرائح

 إدراج الصور
عدم تضمينه مقاطع 

 الفيديو 
زيادة عدد الشرائح عن 

 الحد المطلوب .
            (8)  

يقدم الطالب مهمة 
بإستخدام األداء 

ديميالعرض التق  
) بوربوينت (  

متضمن المعايير 
اإلبداعية في اإلخراج 

: 
 ترتيب الشرائح
 إدراج الصور
مقاطع عدم تضمينه 

 الفيديو 
زيادة عدد الشرائح 
 عن الحد المطلوب .

          (9 )      

يقدم الطالب مهمة األداء 
بإستخدام العرض 

التقديمي ) بوربوينت ( 
متضمن المعايير 

اإلخراج :اإلبداعية في   
 ترتيب الشرائح
 إدراج الصور
 مقاطع الفيديو 

ال يقل عن خمسة شرائح 
وال يزيد عن عشرة  

 شرائح .
 
 

            (10)  

 
 التقييد بوقت التسليم 

 طريقة عرض المهمة
عالمات( 10)  

 

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

  يتضمن : العرض  -1
 هصفه وتعريف الطالب بنفس 
  فكرة المشروع 
 وضوح األفكار  
 الفيديوهات 
 رالصو 


