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ا لزائ هًّ نًّا من سبعة إرشادات وموجَّ ا إرشادي ًّا مكوَّ ي المتحف ريكتب المتعلِّم نص ًّ
ا إياه ما نًّ يسترشد به الزائر لتحقيق االستفادة من زيارته  الوطني في مدينته مضمِّ

ا بنمط النص اإلرشادي مع المحافظة على تقنيات / المتحف وتقدير قيمتها، ملتزمًّ
مصاحبا إياه بالرسوم والصور المعب رة عن كل فقرة إرشادية، مع إخراجه 
ا للنشر   .وتصميمه حاسوبي ًّا، ومن ثمَّ طباعته على ورقة مكبَّرة ليكون صالحًّ
م عرضا شفهيا للنص اإلرشادي نفسه مراعيا مهارات العرض الشفه ي ثم ُيقدِّ

 .لحا للنشر اإلعالمياص هالتي تجعل
 

 هـ

 :الهدف
 نصا إرشاديا ومن ثم تقدم عرضا شفهيا عنهأن تكتب : مهمتك
تكتب اإلرشادات وتعرضها بفاعلية لخدمة الفئة المستهدفة أن  :الهدف

 بها
 .شائقة ومؤثرة وواضحة أن تطرحها بطريقة  :المشكلة والتحدي

 د

 :الدور
 كاتب  أنت

نص إرشادي لتقديم اإلرشادات تتقمص دور كاتب  أنلقد طلب منك 
 . بصورة واضحة وقابلة لاللتزام بها من قبل زائري المتحف

وممكنة التطبيق لزائري  تقديم إرشادات واضحة  ومهمة :وظيفتك
 المتحف

 ج

 زائرو المتحف :الجمهور
 اإللمام بمهارات كتابة النص اإلرشادي شكال ومضمونا: تحتاج إلى

انتقاء األلفاظ والعبارات المالئمة لإلرشاد ووضعها                     
 في سياق مالئم

 م

المرشد الواعي الداعي سياق : السياق الذي تجد نفسك فيه هو :الموقف
 لاللتزام باإلرشادات المعلنة

تعرض اإلرشادات بصورة واضحة ومحددة وشائقة أن  :التحدي
 فقرة إرشاديةومصاحبة بالرسوم والصور لكل 

 ا

 : الناتج واألداء والغرض

 نص إرشادي كتابي مكتمل العناصر صالح للنشر 
 عرض شفهي مؤثر صالح للنشر اإلعالمي 

 :معايير ومحكات النجاح ع
 

  



 النقطة سلم التنقيط عناصر الجودة المعايير
معدل 
 اإلتقان

 الحجم
الوفاااااااااااااااء بعاااااااااااااادد 

 اإلرشادات
 1سبعة إرشادات 
 0أقل أو أكثر  

1/0 1/1 

 المضمون
تااااااااااااااوافر كافااااااااااااااة 
عناصااااااااار الااااااااانص 

 اإلرشادي

جميااااااااااااااع العناصاااااااااااااار 
 3موجودة 

 0نقص عنصر 
3/1 3/3 

 اللغة
األخطااااااااء النحوياااااااة 

 واإلمالئية

أخطاااااااااااااااء كيفمااااااااااااااا  3
 2كانت 

أخطاااااااااااااااء كيفمااااااااااااااا  4
 1كانت 

أخطاااااااء   4أكثاااااار ماااااان 
0 

2/0 2/1 

 الكتابة
مقروئياااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 المكتوب

كلمتااااااااااااااااااان  ياااااااااااااااااار 
 2واضحتين 

أكثااااااااار مااااااااان كلمتاااااااااين 
 0 ير واضحتين 

2/0 2/2 

الرساااااااااااااااااااااوم 
 والصور

مناساااااااااااابتها لكاااااااااااال 
فقاااااااااااارة / جملااااااااااااة 
 إرشادية

جمياااااااااااااااع الرساااااااااااااااوم 
 2مناسبة 

رسااااااام أو أكثااااااار  يااااااار 
 0مناسب 

2/0 2/2 

 10/9 10 المجموع
 


