
  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  ורוחאשכול חברה 

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 
   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 

 
 12  من مجمل صفحات 1 صفحة

ة ة هم  امل تقييم  طبيقي 
 
 ( Debate( )34283املناظرة )قانون  - الت

 1  (تالميذ 6)

ط  مستوى عال   أبعاد العالمات   مستوى أساس ي   مستوى متوس 

املرحلة  

ة  مهيدي 
 
 الت

مة  ى املقد  ى عالمات  5 حت  ى عالمات  4 حت   عالمات  3 حت 

%52 

 ما هو موضوع الوظيفة؟ ✓

 اختيار هذا املوضوع؟ ملاذا تّم  ✓

املحتَملة  ✓ اإلجابة  تكون  آنّية  معضلة  صياغة 

 مؤّيد أو معارض )مع أو ضّد( / )نعم أو ال(. 

كتابة موضوع الوظيفة  -

 بشكل واضح. 

 املعضلة آنّية وذات صلة.  -

صياغة املعضلة تتيح   -

مؤّيد أو معارض اإلجابة 

 . )مع أو ضّد( 

كتابة موضوع الوظيفة  -

 بشكل واضح.

املعضلة ليست آنّية وليست   -

 ذات صلة. 

صياغة املعضلة تتيح   -

مؤّيد أو معارض اإلجابة 

 . )مع أو ضّد( 

كتابة املوضوع بشكل  -

 غامض.

املعضلة ليست آنّية وال  -

 ذات صلة. 

املعضلة ُمصاغة بشكل غير  -

واضح ولكّنها تسمح باإلجابة 

مؤّيد أو معارض )مع أو بين 

 . ضّد(

املرحلة  

 األولى
ظري  الفحص 

 
ظري   -الن

 
ى عالمة  20-16 عالمة  25-21 العرض الن  عالمة 15 حت 

%25 
خص ي  الجزء  

 
خص ي  الجزء   : الش

 
  15-12:  الش

 عالمة

خص ي  الجزء  
 
  12- 9:  الش

 عالمة

خص ي  الجزء  
 
ى:  الش   8  حت 

 عالمات

 
 ة.في حالة خاصّ  2أو  5أو  4ن مجموعة أخرى من ، وتتكوّ تالميذ  6إلى أقص ى عدد من املجموعات من الصف ، فيجب تقسيم 6ال يسمح بالتقسيم إلى ّتالميذ ال. إذا كان عدد املناظرةوفًقا لقواعد ، تالميذ  6إلى ّتالميذ تنقسم مجموعة ال  1
 أمرحلة. على  في كّل  5عويض أو إضافة ما يصل إلى %العالمات والتّ يمكن تغيير   2

ّ
 .100ة هائيّ  تتجاوز العالمة النّ ال

 



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  ורוחאשכול חברה 

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 
   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 

 
 12  من مجمل صفحات 2 صفحة

  امصدرً إرفاق بشكل منفرد يجب على كّل تلميذ  ✓

، وأن يربطه بمصطلح واحد  للمعلوماتواحًدا 

مصطلح مدنّي من مجال  من  على األقّل 

 .دراسات املدنّيات

 بواسطة  حال كانت الوظيفة تتّم  في* 
َ
ين، يجب  تلميذ

ين للمعلومات. تلميذ عرض   على كّل 
َ
 مصدَرين مختلف

 

 

 

 : الجزء الجماعي  

مصادر  8إلى العرض الّنظرّي يجب أن يستند  ✓

 .مختلفة على األقّل 

* يتزايد عدد مصادر املعلومات حسب عدد أفراد  

 املجموعة.

مجموعة متنّوعة  يجب أن تعتمد الوظيفة على   ✓

  -من املصادر الحديثة واملوثوقة وذات الّصلة 

مصدر مدنّي واحد على األقّل ]قوانين، 

مقترحات قوانين، أبحاث مهنّية حول املوضوع،  

مصادر دينّية، قرار حكم، أنظمة، َمحاِضر  

جلسات /املناقشات املهنّية )جلسات حكومّية

جان
ّ
ّية( و /الل

ّ
طات املحل

ُ
ل ُمراِقب  جلسات السُّ

 الّدولة وأموًرا أخرى[. 

قام كّل تلميذ بإيجاد  -

وتلخيص على األقّل  

مصدَرين مختلَفين 

 للمعلومات.

تطّرق الّتلميذ إلى مصطلح  -

دراسات  مدنّي من مجال 

 . املدنّيات

 

 

  10- 9:  الجزء الجماعي  

 عالمات

إلى مجموعة  العرض ستند ي -

متنّوعة من املصادر 

 املحتلنة. 

هناك مصدر مدنّي واحد   -

 على األقّل.

صياغة املعضلة تتيح   -

مؤّيد أو معارض اإلجابة 

 . )مع أو ضّد( 

أرفق الّتلميذ مصدَرين   -

ص كّل  
ّ
للمعلومات، ولخ

 مصدر بشكل جزئّي. 

تطّرق الّتلميذ إلى مصطلح  -

مدنّي من مجال دراسات  

 املدنّيات وربَ 
َ
ها بشكل ط

ص مصدر 
ّ
جزئّي بملخ

 املعلومات.

 

  :   8- 7الجزء الجماعي 

 عالمات

مصدًرا  العرض تضّمن ي -

ا واحًدا على األقّل.   مدنيًّ

ملعلومات  تساعد مصادر ا -

ا في فهم شامل   جزئيًّ

 للقضّية. 

صياغة املعضلة تتيح   -

مؤّيد أو معارض اإلجابة 

 . )مع أو ضّد( 

ق مصدَرين للمعلومات   -
َ
أرف

صها )نسخ ولصق(. 
ّ
 ولم يلخ

ال يوجد تطّرق إلى مصطلح  -

 مدنّي.

 

 

 

 

 

ى:  الجزء الجماعي     7  حت 

 عالمات

دمج معلومات جزئّية للغاية   -

دمج املعلومات  أو عدم 

 )نسخ لصق من املصادر(.

ال يوجد تطّرق إلى مصدر   -

 مدنّي.

تساعد مصادر املعلومات   -

بشكل جزئّي على فهم 

 القضّية بشكل شامل. 

الّصياغة وفق قواعد  -

 .املعضلة



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  ורוחאשכול חברה 

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 
   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 

 
 12  من مجمل صفحات 3 صفحة

توّضح املصادر املوضوع وتتيح وصف املعضلة  ✓

 املدنّية والوضع الحالّي في البالد. 

صياغة معضلة آنّية تكون اإلجابة املحَتَملة  ✓

 مؤّيد أو معارض )مع أو ضّد( / )نعم أو ال(. 

تتيح املصادر تقديم اّدعاءات للموقف بين   ✓

 الّتالميذاملؤّيد واملعاِرض للمعضلة )كمثل عدد 

  3مؤّيد مقابل   3في املجموعة. على سبيل املثال  

 معارض(. 

عرض موجز للمعلومات ذات الّصلة من كّل   ✓

ص للمراجعة مع 
ّ
مصدر من املصادر، وملخ

دمج املعلومات والّربط بمصطلَحين على األقّل 

 منهج الّتعليمّي ملوضوع املدنّيات. من

تي استندت إليها  ✓
ّ
اإلشارة إلى املصادر ال

 باستخدام الهوامش أسفل الّصفحة.

تتيح املصادر عرض   -

للموقف كمثل ّدعاءات اال 

 في املجموعة. الّتالميذعدد 

دمج املعلومات حسب  -

 القواعد )مقّدمة، لب

 ، تلخيص(. الّنّص 

مصادر املعلومات تشمل   -

 القضّية وتساهم في فهمها.

اإلشارة الى مصادر   -

املعلومات حسب القواعد  

)طريقة عرض املراجع 

 (. APAالببليوجرافيا 

تتيح املصادر تقديم  -

للموقف كمثل ّدعاءات اال 

 في املجموعة. الّتالميذعدد 

 الّدمج الجزئّي للمعلومات. -

اإلشارة الجزئّية إلى مصادر  -

املعلومات )طريقة عرض  

املراجع الببليوجرافيا  

APA .) 

مؤّيد أو تتيح اإلجابة  -

 . معارض )مع أو ضّد(

ال تقّدم املصادر عرًضا  -

للموقف كمثل ّدعاءات لال 

 ي املجموعة.ف الّتالميذعدد 

إشارة جزئّية إلى مصادر  -

 املعلومات.

املرحلة  

انية 
 
 الث

عاء  خص ي  فصل االد 
 
ى عالمة  20-16 عالمة  25-21 الش  عالمة 15 حت 

%25 

 تنقسم املجموعة إلى قسَمين:  

 ضة )ضّد(: حكومة )مع( معارَ 

 

 :  الجزء الجماعي  

  10- 9:  الجزء الجماعي  

 عالمات

مصطلحات  6هنالك  -

مختلفة من املنهج الّتعليمّي  

  8- 7:  الجزء الجماعي  

 عالمات

مصطلحات من   5-4هناك  -

املنهج الّتعليمّي تدعم  

 موقفهم.

ى:  الجزء الجماعي  
 
  7  حت

 عالمات

مصطلحات من   3-2هناك  -

املنهج الّتعليمّي تدعم  

 موقفهم.



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  ורוחאשכול חברה 

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 
   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 

 
 12  من مجمل صفحات 4 صفحة

أعضاء    ينبغي ✓ من  املجموعة  نصف  يكون  أن 

الحكومة والّنصف اآلخر من أعضاء املعاَرضة  

 3حكومة، و  3تالميذ:    6)في مجموعة تتكّون من  

 معارضة(.

وجود   ✓ من  د 
ّ
الّتأك املجموعة  على   6يجب 

مختلفة تدعم موقفهم )كمثل عدد   مصطلحات

من    الّتالميذ املجموعة(  البرنامج  في  منهج 

 . الّتعليمّي ملوضوع املدنّيات

تي تنفي موقفهم، يمكن للّتلميذ  عليالت  التّ في   ✓
ّ
ال

 .االستعانة باّدعاء عضو آخر في املجموعة

للحكومة:  مؤّيد  "أ"  الّتلميذ  املثال:  سبيل  )على 

عليل التّ املؤّيد: الحّق في الحياة واألمن،  عليل  التّ 

عب. 
ّ
 املعاِرض: حكم الش

للم مؤّيد  "أ"  املؤّيد: عليل  التّ عاَرضة:  الّتلميذ 

عب،  
ّ
الش في عليل  التّ حكم  الحّق  املعاِرض: 

 الحياة واألمن(.

 

خص ي  الجزء  
 
 : الش

ا   ✓ يتحتّم على كّل تلميذ أن يعرض اّدعاًء شخصيًّ

تّم   ذي 
ّ
ال للجانب  وفًقا  فردّي  بشكل  واحًدا 

اختياره: اّدعاءات مؤّيدة للحكومة أو اّدعاءات  

 ضة.مؤّيدة للمعارَ 

 6تدعم موقفهم و

 مصطلحات تنافي موقفهم.

 
 

خص ي  الجزء  
 
  15-12:  الش

 عالمة. 

اّدعاءه  عرض الّتلميذ  -

خص يّ 
ّ

بشكل كامل، بما   الش

والّتعليل  ،في ذلك املوقف 

والّتعليل املعاِرض   املؤّيد

 والّربط باملعضلة. 

يأتي الّتلميذ بشرح مثال من   -

يؤّيد أو  العرض الّنظرّي 

ذي عرضه. 
ّ
 ينافي املوقف ال

 

مصطلحات تنافي  5-4هناك  -

 .موقفهم

 
 

خص ي  الجزء  
 
  12- 9:  الش

 عالمة

اّدعاءه  عرض الّتلميذ  -

بشكل جزئّي. وكتب املوقف  

والّتعليالت املؤّيدة 

واملعاِرضة معضلة ولكّنها 

ا بها.   مرتبطة جزئيًّ

مثال جزئّي  بيأتي الّتلميذ  -

يؤّيد أو  العرض الّنظرّي من 

ذي عرضه. 
ّ
 ينافي املوقف ال

 

مصطلحات تنافي  3-2هناك  -

 موقفهم.

 

 

خص ي  الجزء  
 
ى:  الش   8  حت 

 عالمات

اّدعاءه  عرض الّتلميذ  -

وتطّرق إلى موقف وتعليل 

واحد بشكل جزئّي أو 

ين بشكل 
َ
 .للغاية جزئّي تعليل

مثال  بالّتلميذ  يأتيلم  -

رح من 
ّ
العرض الّنظرّي للش

ذي  يؤّيد أو ينافي املوقف  
ّ
ال

 قّدمه. 

 



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  ורוחאשכול חברה 

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 
   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 

 
 12  من مجمل صفحات 5 صفحة

خصيّ ّدعاءات  اال   كتابة ✓
ّ

كتابة  الش ستكون  ة، 

خص يّ ّدعاء  اال 
ّ

على    الش إجابة  لكتابة  وفًقا 

سؤال املوقف: املوقف، وتعليل املؤّيد والّتعليل 

 املعاِرض.

✓  
ً

مثاال يقّدم  شخص ّي  اّدعاء  كّل  أن  ينبغي 

الّنظرّي   العرض  من  أو    -للّتفسير  يؤّيد  ذي 
ّ
ال

ذي يقّدمه الّتلميذ.
ّ
 ينفّي املوقف ال

املرحلة  

الثة 
 
 الث

ى عالمة  22-14 عالمة  30-25 املناظرة  عالمة 16 حت 

%30 

 ة:يمات عام  لتع/ شاداتإر 

تجري   سيتّم  ✓ مناظرة  خالل  من  ْنَتج 
ُ
امل تقديم 

 .أمام الّصف 

✓  
ُ
قت

َّ
نّص   وث في  ويظهر  وتصويًرا   

ً
كتابة املناظرة 

 الوظيفة.

من    يجب ✓ د 
ّ
الّتأك املناظرة،  خالل  الّتلميذ  على 

م  
ّ
الّتعل املهّم  )من  الجسد  لغة  استخدام 

مقدَّ  صال  واملمارسة 
ّ
االت املثال  سبيل  على  ًما، 

ئقة وباحترام.
ّ

غة الال
ّ
 بالَعين( والل

  طرح  يجب   ✓
ً

رف من  واحًدا على األقل  سؤاال
ّ
الط

  اآلخر في املناظرة.
ّ
ال هو فقط ؤ ذي يطرح الّس ال

 
ّ
 رف املقابل.الط

خص ي  لجزء  ا
 
  25-21:  الش

 عالمة

دوره في  لميذالتّ ى أدّ  -

 دقائق. 4ة  املناظرة ملّد 

 عم أدعاءً لميذ م التّ قّد  -
ّ
 ل
ً

 /ال

  على اًد ستنِ مًقا  منّم 

 إرشادات 
ّ
في سبة لدوره بالن

 املناظرة. 

 

 

 

خص ي  الجزء  
 
  20-15:  الش

 عالمة

لميذ دوره بشكل ى التّ أدّ  -

  املناظرةفي  جزئّي 
ّ
ن  ولم يتمك

  4ة عائه ملّد من استكمال ادّ 

 دقائق. 

بشكل دعاًء ا لميذالتّ م قّد  -

بع إرشادات   ولّم  جزئّي 
ّ
يت

 
ّ
 في املناظرة.سبة لدوره بالن

 

 

خص ي  الجزء  
 
ى:  الش   14  حت 

 عالمة

ث  حّد لميذ التّ لم يستطع التّ  -

 دقائق. 3 منألكثر 

ا عرض التّ  - لميذ أدعاًء جزئيًّ

ولم يستند على   للغاية

 
ّ
سبة لدوره في اإلرشادات بالن

 املناظرة. 

 

 

 



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 
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في دواًرا  أن تكون هنالك  أعة يجب  و في كل مجم  ✓

بين    حسباملناظرة   الحكومة   أعضاءالتقسيم 

 رضة.اعوبين امل

ملّدة  س ✓  
ّ
للّصف تلميذ خطاًبا  كّل  دقائق    4يلقي 

 مختلًفا في املناظرة.ويلعب دوًرا 

 أدوار املناظرة هي كما يلي:  ✓

الوزراءر  - و   -   ئيس  نفسه  عن  عن  يعّرف 

الحالّي واملشكلة  املوضوع، ويصف الوضع 

ذي  
ّ
املدنّية في البالد اليوم، ويقّدم الحّل ال

تقّدمه الحكومة )اقتراح مشروع قانون على 

املدنّية  املشكلة  لحّل  املثال،  سبيل 

على   ويرتكز  من اّدعاء  القائمة(،  واحد 

اال  خص يّ ّدعاء  فصل 
ّ

اال   الش ّدعاء  )يستند 

ِنًدا على  عرض و ذكر،  على ما يلي:  
َ
شرح مست

  / أمثلة  ذلك  في  بما  الّنظرّي  العرض 

العّمال   )مثل  للمصطلحات  تعريفات 

إلى   وما  إحصائّية  ومعطيات   / األجانب( 

 ذلك(. 

يعّرف عن نفسه، ويرّد  -  عيم املعاَرضةز  -

على أقوال رئيس الوزراء، يصف املوضوع  

الحّل  ويناقض  املعاَرضة،  نظر  وجهة  من 

  : ىالجزء الجماعي 
  5  حت 

 عالمات

املجموعة موضوع عرضت  -

مصحوبة بوسائل    املناظرة

ة  ح القضيّ ة توّض إبداعيّ 

 .(منشور حائط)مالبس، 

عضو في املجموعة  كّل أّدى  -

 حو املطلوب. بدوره على النّ 

املصطلحات  تكرار  تّم يلم  -

من منهج البرنامج الّتعليمّي  

على  ملوضوع املدنّيات

 طوال فترة املناظرة.  اإلطالق

أعضاء املجموعة   استخدم -

لغة الجسد وطرحوا 

 األسئلة حسب اإلرشادات. 

ى:  الجزء الجماعي  
  4  حت 

 عالمات

عرضت املجموعة موضوع  -

املناظرة مصحوبة بوسائل  

تستطع  ة، لكن لم إبداعيّ 

الوسائل املصحوبة توضيح  

ة بشكل كامل القضيّ 

 (.منشور حائط)مالبس، 

أعضاء  من بعض يؤّدي لم  -

 
ّ
كل املجموعة دورهم بالش

 . املطلوب

بعض مصطلحات تكرار  تًم  -

ات طوال  من منهاج املدنيّ 

 املناظرة. فترة

أعضاء املجموعة  ديشّد لم  -

لغة الجسد  استخدامعلى 

وطرح األسئلة حسب  

 اإلرشادات. 

ى:  الجزء الجماعي  
  3  حت 

 عالمات

لم تعرض املجموعة   -

مصحوبة  املناظرةموضوع 

ح  ة توّض بوسائل إبداعيّ 

ة حسًنا )مالبس، القضيّ 

 (.منشور حائط

لم يقم معظم أعضاء  -

دورهم  بأداء املجموعة

 
ّ
 كل املطلوب. بالش

مصطلحات من تكرار  تًم  -

منهج البرنامج الّتعليمّي  

طوال ملوضوع املدنّيات 

 الّتالميذر املناظرة )كرّ 

املجموعة نفس  أعضاء 

عاء بناًء على نفس  االدّ 

 
ّ
ها  ضَ رَ تي عَ املصطلحات ال

 .(سابًقازمالئهم 

لم يستخدم أعضاء   -

لغة الجسد ولم  املجموعة
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ذي تقترحه الحكومة، ويرتكز على  
ّ
اّدعاء ال

اال  فصل  من  خص يّ ّدعاء  واحد 
ّ

ذي    الش
ّ
ال

ِند  
َ
ذي تقترحه الحكومة )يست

ّ
ينافي الحّل ال

يلي:  ّدعاء  اال  ما  و ذكر،  على  شرح  عرض 

ذلك  في  بما  الّنظرّي  العرض  على  ِنًدا 
َ
مست

)مثل  للمصطلحات  أمثلة/تعريفات 

العّمال األجانب( / ومعطيات إحصائّية وما  

 إلى ذلك(. 

يعّرف عن نفسه،   -  ئب رئيس الوزراءنا -

أقوال على  املعاَرضة،    ويرّد  ويقّدم  زعيم 

الحّل اّدعاَءان   عَ   يدعمان   هُ تْ ضَ رَ الذي 

اال الحكومة   فصل  خص يّ ّدعاء  من 
ّ

 الش

كّل   يلي:  اّدعاء  )سيستند  ما  كر، ذعلى 

ِنًدا على العرض الّنظرّي  عرض و 
َ
شرح مست

للمصطلحات  أمثلة/تعريفات  ذلك  في  بما 

األجانب( العّمال  ومعطيات    /  )مثل 

 إحصائّية وما إلى ذلك(.

املعاَرضةن - زعيم  عن    -  ائب  يعّرف 

رئيس  نائب  أقوال  على  ويرّد  نفسه، 

ّدعاء من فصل اال اّدعاَءان الوزراء، ويقّدم 

خص يّ 
ّ

تقترحه    الش ذي 
ّ
ال الحّل  ينافي  ذي 

ّ
ال

يعرضوا أسئلة حسب 

 اإلرشادات. 
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كرتارية الت  ة ربوي  الس 
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 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 
   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 

 
 12  من مجمل صفحات 8 صفحة

اال  فصل  من  خص يّ ّدعاء  الحكومة 
ّ

 الش

كّل   يلي:  اّدعاء  )سيستند  ما  ذكر، على 

ِنًدا على العرض الّنظرّي  شرح  عرض و 
َ
مست

للمصطلحات  أمثلة/تعريفات  ذلك  في  بما 

ومعطيات    / األجانب(  العّمال  )مثل 

 إحصائّية وما إلى ذلك.

الحكومةم - ص 
 
نفسه،   -  لخ عن  يعّرف 

ص 
ّ
نائب املعاَرضة + ملخ ويرّد على أقوال 

فزنا  ملاذا  الّصف  إقناع  مع  رة 
َ
للمناظ

ف،  )الّتصويت على الخالف = نقاط الخال 

 (.اّدعاءمقابل اّدعاء 

املعاَرضةم - ص 
 
نفسه،   -  لخ عن  يعّرف 

 + الحكومة  ص 
ّ
ملخ أقوال  على  ويرّد 

ص  
ّ
ملاذا ملخ  

ّ
الّصف إقناع  مع  رة 

َ
للمناظ

نقاط   = الخالف  على  )الّتصويت  زنا 
ُ
ف

 (.اّدعاءمقابل  اّدعاءالخالف، 

 

خص ي  الجزء  
 
 الش

 لميذ دوره في املناظرة.أّدى التّ  ✓
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  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
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 الجزء الجماعي  

موضوع    متقّد  ✓ مصحوبة    املناظرةاملجموعة 

إبداعيّ  توّض بوسائل  القضيّ ة  )مالبس،  ح  ة 

 .(منشور حائط

عضو في    كّل ن أتأكّدت املجموعة من  ✓

 حو املطلوب. دوره على النّ أّدى املجموعة 

املصطلحات  تكرار عدم تأكّدت املجموعة من  ✓

  من منهج البرنامج الّتعليمّي ملوضوع املدنّيات

 طوال فترة املناظرة. اإلطالقعلى 

الجسد    استخدم ✓ لغة  املجموعة  أثناء  أعضاء 

 . األسئلة حسب اإلرشادات طرح

املرحلة  

ابعة  الر 

كتابتها في  يتم   -نقاش واستنتاجات 

ة  وتفكير الوظيفة بناًء على تغذية مسترد 

 س ي  انعك ا

ى عالمات 8-7 عالمات 9-10  عالمات  6 حت 

%5 

مناظرة، ستكون هناك مناقشة   في نهاية كّل  •

تغذيات مسترّدة )انظر فيما  3صفّية تتبعها  

 يلي(: 

 املناقشة الص   •
 
 ي  ف

 
  م بعد كل  ة يديرها املعل

ن حسب رأيكم فاز في املناظرة،  َم  -  مناظرة

 وما هو االدّ 
ّ
 تعريف  نهل كا،  يِن عَ ذي أقنَ عاء ال

خص ي  الجزء  
 
  5  الش

 عالمات

لميذ بتعبئة تغذية قام التّ  -

حو مسترّدة ّصّفّية على النّ 

مجموعة من   األفضل لكّل 

خص ي  الجزء  
 
  4  الش

 عالمات

غذية لميذ بتعبئة التّ قام التّ  -

ة بشكل يّ ّف املسترّدة الصّ 

فرد من أفراد   لكّل  جزئّي 

خص ي  الجزء  
 
ى  الش

 
  3  حت

 عالمات

غذية تلميذ بتعبئة قام التّ  -

واحدة فقط  سترّدة م

حدى مجموعات املناقشة  إل 

 األخرى في الفصل. 
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ات، وما هو املدنيّ في موضوع صطلحات امل

 مستوى استخدام لغة الجسد وما إلى ذلك. 

•  
 
 : ةغذية املسترد  أنواع الت

✓  
 
 ة الص  غذية املسترد  الت

 
ة ف يجب على  -  ي 

 تالميذ الصّ 
ّ
ة كتابة تغذية مستردّ  ف

 
ّ
ق إلى عدد من  تي تشمل تطرّ لزمالئهم، وال

فاز في طرف  املعايير املختلفة، مثل: أّي 

 املناظرة، واالدّ 
ّ
لى  إوما ي ِن عَ أقنَ ذي عاء ال

ذلك. يجب على كل تلميذ تعبئة تغذية 

 مناظرات زمالئه في الصّ  ة لكّل مستردّ 
ّ
 . ف

ة   ✓ غذية املستَرد 
 
خصي  الت

 
ة  الش

  يّ انعكاس تفكير  –  ةوالجماعي  
ّ
ص يلخ

ق  طرّ ن التّ سيرورة العمل في املناظرة يتضّم 

املختلفة، مثل: العمل  إلى عدد من املعايير 

 الجماعيّ 
ّ
بلورة  مته عن املوضوع، ، ما تعل

 موقف في موضوع الوظيفة، كيف أفادَ 
ْ
ي  ِن ت

 لى ذلك.إالوظيفة وما 

م ✓
 
ة للمعل غذية املستَرد 

 
ق  تطرُّ  -  الت

تلميذ وفًقا لطبيعة  لكّل  وشخص يّ  جماعيّ 

ور في املناظرة ومحتوى األمور الّد  أداء

 ولغة الجسد. 

مجموعات املناظرة األخرى 

 في الصّ 
ّ
 . ف

لميذ بتعبئة تغذية قام التّ  -

ة على  مسترّدة شخصيّ 

نتهاء اال حو األفضل بعد النّ 

 مناظرته.من 

 

  : ىالجزء الجماعي    5  حت 

 عالمات

ا   الّتالميذكتب  -
ً
نقاش

حو على النّ  واستنتاجات

 حول:  األفضل

 القضيّ  .1
ّ
 .تي اختاروهاة ال

 .املناظرة نفسها .2

 .العمل الجماعيّ  .3

 الواردةتستند االستنتاجات  -

غذية  في هذا الفصل إلى التّ 

ّية والّتغذية  ّف املسترّدة الصّ 

م، مع املستَرّدة 
ّ
للمعل

ق الكامل إلى جميع طرّ التّ 

املطلوبة في  الّنقاط 

مجموعات املناظرة األخرى 

 في الصّ 
ّ
 . ف

غذية لميذ بتعبئة التّ قام التّ  -

خصيّ املسترّدة 
ّ

ة بشكل الش

بعد االنتهاء من  جزئّي 

 مناظرته. 

 

ىالجزء الجماعي      4  حت 

 عالمات

  الّتالميذكتب  -
ً
  انقاش

  بشكل جزئّي  واستنتاجات

 حول: 

 القضيّ  .1
ّ
 .تي اختاروهاة ال

 .املناظرة نفسها .2

 العمل الجماعيّ  .3

استندت االستنتاجات   -

إلى الواردة في هذا الفصل 

ة من مسترّدة جزئيّ  تغذية

 زمالئهم في الّص 
ّ
غذية  والتّ  ف

 
ّ
م، مع املسترّدة للمعل

- 4عن  طرق إلى ما ال يقّل التّ 

لميذ بتعبئة التّ لم يقم  -

غذية املسترّدة التّ 

خصيّ 
ّ

بعد انتهاء  ة الش

 املناظرة. 

 

 

 

ىالجزء الجماعي      3  حت 

 عالمات

 انق الّتالميذ كتب -
ً
  اش

ة  واستنتاجات بطريقة جزئيّ 

 ق إلى كّل طرّ للغاية، دون التّ 

 ما هو مطلوب: 

 القضيّ  .1
ّ
 .تي اختاروهاة ال

 .املناظرة نفسها .2

 .العمل الجماعيّ  .3

لم تستند االستنتاجات   -

الواردة في هذا الفصل  

غذية حسب املطلوب: إلى التّ 

ّية والّتغذية  ّف املسترّدة الصّ 

م، مع 
ّ
املستَرّدة للمعل
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  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
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فصل نقاش واستنتاجات وفق كتابة  •

 الية: اإلرشادات التّ 

 القضيّ  .1
ّ
 .تي اختاروهاة ال

 .املناظرة نفسها .2

 .العمل الجماعيّ  .3

تستند االستنتاجات الواردة في هذا الفصل   •

 على الّتغذية املستَرّدة لزمالئهم في الصّ 
ّ
  ف

 
ّ
ق الكامل طرّ م، مع التّ والّتغذية املستَرّدة للمعل

ة  املطلوبة في اإلرشادات الخاصّ قاط لجميع النّ 

 بهذا الفصل: 

ِصُفوا كيف تّم العمل الجماعّي خالل كتابة   ✓

بت  
ّ
تطل تي 

ّ
ال الفصول  هي  )ما  الوظيفة؟ 

شركاء   جميًعا  كانوا  هل  اقم، 
ّ
الط عمل 

م  نِش 
ُ
اخترت كيف  الّنقاش؟  قاد  من  طين؟ 

 املوضوع، وما إلى ذلك(. 

كانت عمل الجماعّي وماذا  الما هي إيجابّيات   ✓

 الّتحدّيات؟

خص يّ ما هي فوائد العمل   ✓
ّ

وماذا كانت   الش

 الّتحدّيات؟

هذا  ✓ على  العمل  خالل  مُته 
ّ
تعل ذي 

ّ
ال ما 

املوضوع؟ هل تّم تجديد ش يء ما/أّي ش يء  

 مفاجئ؟ 

ة بهذا  اإلرشادات الخاصّ 

 الفصل. 

مطلوبة في نقاط  5

ة بهذا  اإلرشادات الخاصّ 

 الفصل. 

قاط  من النّ  2-1ق إلى طرّ التّ 

املطلوبة في اإلرشادات لهذا  

 الفصل. 



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  ורוחאשכול חברה 

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 
   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 

 
 12  من مجمل صفحات 12 صفحة

 هل غّيرُت موقفي من جّراء الوظيفة؟  ✓

✓  
ّ
ي في ترسيخ موقفي  ِن تْ هَ تي وّج ما هي القيم ال

 ؟الوظيفةة كتابة وعلى طول عمليّ 

دراس ✓ في  الوظيفة  ساعدت    ة كيف 

 املدنّيات؟

املرحلة  

 الخامسة 
 ) م ذاتي 

 
ى تلمذة )تعل ى عالمات  5 حت  ى عالمات  4 حت   عالمات  3 حت 

%5 

 نظرة شمولّية. -املكتوبة  الوظيفة ✓

في    يشار ✓ املستخَدمة  املعلومات  مصادر  إلى 

العرض الّنظرّي املذكورة في نهاية الوظيفة وفًقا 

الببليوغرافّية  القائمة  في  املستخَدمة  للقواعد 

(APA .) 

 بالجدول الّزمنّي.  الّتقّيد ✓

 في الحصص.  الحضور  ✓

م. تواصل ✓
ّ
م مع املعل

ّ
 يعّزز الّتعل

 اإلقناع، البالغة.  -أمام الجمهور  الوقوف ✓

ة  نظرة  للوظيفة  شمولي 
ّ
الخط بنفس  االلتزام   :

الوظيفة للوظيفة، طوال  لغوّي  تدقيق  إجراء   ،

ويشمل جميع فصول الوظيفة بما في ذلك صفحة 

 .الّتالميذالغالف والفهرس وأسماء 

   

 


