
 

 العروض تقييم نموذج

 ..........................:المجموعة موضوع...................   :المجموعة رقم

 الدرجة (0.25) مقبول (0.5) جيد (0.75) جدا جيد (1) ممتاز المعيار

 االلتزام
 بالوقت

 

التسليم في الوقت 
 المحدد

تأخر التسليم بأقل 
 من اسبوع 

تأخير التسليم 
 أسبوع

التسليم أكثر  تأخير
 من أسبوع

1 

 جودة
 التلخيص

 

غير مخل بالمعنى 
وذكر النقاط 

األساسية وعرض 
المعلومة بشكل 

 مميز

غير مخل بالمعنى 
وتم ذكر النقاط 
األساسية إال أنه 
طويل وتم سرد 

 المعلومة

مخل بالمعنى وذكر 
بعض النقاط 

األساسية وتم سرد 
 المعلومة 

مخل بالمعنى ولم 
تذكر النقاط 

األساسية وتم 
 سرد المعلومة

1 

التنسيق 
 التعاونو

 

التنسيق والتعاون 
واضح، تستطيع 
الطالبة تحديد 
مسؤوليتها 
ودورها في 
 المجموعة

يوجد تنسيق 
وتعاون إال أن 
البعض لم يكن 

 دوره واضح

ال يوجد تنسيق إال 
أن الطالبة يمكنها 

 تحديد دورها

ال يوجد تنسيق أو 
تعاون بين أعضاء 

 المجموعة

2 

 التميز
 واالبداع

 

قدمت المجموعة 
المشروع بشكل 
 وإضافة مميزة

قدمت المجموعة 
إضافة إثرائية 

 مميزة  

قدمت المجموعة 
إضافة إثرائية 
 ولكن غير مميزة

 1 ال يوجد أي إبداع

 5     المجموع

 

 للعرض الفردي التقييم

 التقييم        
 المعيار

 ممتاز 
4 

 جيد جدا
3 

 جيد
2 

 غير مقبول 
1-0 

 الدرجة

 االلتزام بالوقت
 

عرضت الطالبة 
 دقائق 6-5خالل 

عرضت الطالبة 
 دقائق 4خالل 

عرضت الطالبة 
 دقائق 3خالل 

انتهى العرض في 
أو أكثر  3أقل من 

 6من 

1 

مقابلة الجمهور 
 واالتصال البصري

 

تقف الطالبة وقفة 
صحيحة وتبدي 
ارتياح وثقة 

وتوزع نظرها 
بين بشكل جيد 
 الحضور

تقف وقفة 
صحيحة وتوزع 
نظرها بشكل 

جيد بين 
 الحضور

بعض األحيان تقف 
وقفة صحيحة 
وتوزع نظرها 
بشكل جيد بين 

 الحضور 

ال تقف وقفة صحيحة 
 وال تنظر للحضور

1 

 الصوت
تتحدث بوضوح 
 وصوت مرتفع

تتحدث غالبا 
بوضوح 

 وبصوت مرتفع 

تتحدث غالبا 
بوضوح ولكن 
 بصوت منخفض

بصوت تتحدث 
منخفض غير 

 مسموع

1 

 فهم الموضوع
 

تظهر الطالبة 
فهمها وتمكنها من 

 الموضوع 

تظهر الطالبة 
غالبا فهمها 
 للموضوع

تظهر الطالبة 
فهمها لبعض 
 النقاط فقط 

الطالبة غير ملمة 
 بالموضوع

1 

التلخيص 
 الشخصي

غير مخل 
بالمعنى وذكر 

النقاط األساسية 
وعرض 

المعلومة بشكل 
 مميز

مخل غير 
بالمعنى وتم 
ذكر النقاط 

األساسية إال 
أنه طويل وتم 
 سرد المعلومة

مخل بالمعنى 
وذكر بعض 

النقاط األساسية 
وتم سرد 
 المعلومة 

مخل بالمعنى ولم 
تذكر النقاط 

األساسية وتم سرد 
 المعلومة

1 

 5     المجموع



 


