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 ئم
 
  /راش

ةة مهم   -كتابة ورقة املوقف  هموج   تطبيقي 

 ( تالميذ 4-3)بين 

طمستوى  ل  اع مستوى  أبعاد    أساس ي   ى مستو  متوس 

مة  املقد 
 
 
 /مثار الخالف ة القضي  اهرة وعرض وصف للظ

 ة املشكلة املدني  
ى  عالمات  8-7 عالمات  9-10

 
 عالمات 6حت

 
 
 101%ى حت

املجتمع  مثار  آنّية  مدنّية    قضّية  اختيار ✓ في  خالف 

 .  اإلسرائيليّ 

ج    قضّيةللعرض   ✓ عّدة  في  وعرضها  مل املدنّية، 

  منهاج املدنّيات مصطلحات مدنّية من    3باستخدام  

 املدنّية املختارة. قضّيةاللة بذات الصّ 

والقيمة   قضّيةالالختيار    تعليل/تنميق ✓ املدنّية 

تي 
ّ
 . قضّيةتنعكس في الاألساسّية ال

اآلنّية  قضّيةلعرض ا -

 .ملاملدنّية بعّدة ج  

  3ب  قضّيةالربط  -

مصطلحات من منهاج  

 املدنّيات. 

الختيار  تعليل/تنميق -

+ القيمة   قضّيةلا

 األساسّية 
ّ
 تي يتّم ال

 عبير عنها فيها.التّ 

 

 .قضّيةللعرض جزئّي  -

  قضّيةالربط  -

 . مدنّيين ينمصطلح  ب

اختيار  تعليل/تنميق -

بال قيمة أو   قضّيةلا

 . العكس

 .قضّيةللجزئّي  عرض -

بمصطلح    قضّيةال  ربط -

 . واحد 

في    جزئّي   تعليل/تنميق -

دون    قضّيةالاختيار  

 قيمة أو العكس. 

 
  5يمكن تغيير العالمات والّتعويض أو إضافة ما يصل إلى %  1

ّ
 .100 تتجاوز العالمة الّنهائّية في كّل مرحلة. على أال
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 األولىاملرحلة 
ظري   العرض

 
 الخلفي   -الن

 
فسيرات لفهم  ة والت

ةال  قيد البحث  قضي 
ى  ةعالم 20-16 ةعالم 21-25

 
 ة عالم 15حت

 
 
 25%ى حت

خصي   حلةر امل
 
 :  ةالش

ا واحًدا   كل  تلميذيجب على  ✓ إحضار مصدًرا مدنيًّ

 لى القضيّ إق يتطرّ 
 
قوانين، ] وتلخيصهاختارة ة امل

حول املوضوع،   ةمهنيّ ث احبأمقترحات قوانين، 

حاِضر  أنظمة، قرار حكم، مصادر دينّية ، م 

املناقشات املهنّية )جلسات حكومّية / جلسات 

راِقب   ّية( وم 
ّ
طات املحل

 
ل جان / جلسات السُّ

ّ
الل

 .[ الّدولة وأموًرا أخرى 

ين، يجب  * 
 
إذا تّم العمل في مجموعة مكّونة من تلميذ

ين للمعلومات.  على كّل تلميذ تقديم مصدر 

في حال هنالك و) مصادر مدنّية على األقّل  ثالثة ✓

ا( اأربعة تالميذ، يجب تقديم مصدرً   . إضافيًّ

 ة لفهم املوضوع. خلفيّ ك ستستخدم املصادر ✓

 
 ة: الجماعي   حلةر امل

 دمج املصادر.  الميذالتّ يجب على  ✓

خصي   حلةر امل
 
  15-12: ةالش

 ةعالم

صلة   تمصدًرا ذا قارفإ -

بمصادر املعلومات  

 املدنيّ 
ّ
 ًصا.ة وملخ

 

 10-9: ةالجماعي   حلةر امل

 عالمات

مصادر املعلومات   دمج -

حسب الّتعليمات 

الوظيفة،   لّب املقّدمة، )

 (. صيلخت

تشمل  املعلومات  مصادر -

وتساهم في القضّية 

 .افهمه

في طريقة  شمواهتوجد  -

وفًقا للقواعد  ) املراجع

خصي   حلةر امل
 
  12-8: ةالش

 ةعالم

معلومات   صدرم إضافة -

صً مدنّي 
ّ
 .اجزئيًّ  ا، وملخ

 

 8-7: ةالجماعي   حلةر امل

 عالمات

 دراصمل جزئّي  دمج -

 .علوماتامل

علومات  امل صدرم ساعدي -

ا في فهم شامل   جزئيًّ

 . قضّيةلل

 شمواهللجزئّي  كر  ِذ  -

 .فحةالصّ  فلسأ

املصادر   إرفاق تّم  -

 .للوظيفةكمالحق 

خصي   حلةر امل
 
 ةالش

 
 8ى : حت

 اتعالم

 معلومات مصدر قاأرف -

بدون  صلة  تذا مدنّي 

 
ّ
 .نسخ(و ص )لصق ملخ

 

 ةالجماعي   حلةر امل
 
 6ى : حت

 عالمات

معلومات  مصادر  دمج -

جزئّية للغاية أو عدم 

 . معلوماتمصادر دمج 

مصادر  تساهم -

 في فهم املعلومات 
ً

قليال

 . قضّيةال

إرفاق املصادر   يتّم  لم -

 .للوظيفةكمالحق 
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تي تستند إليها املراجعذكر  ✓
ّ
باستخدام  املصادر ال

وفًقا للقواعد ) فحةالصّ  فلسأ شمواهال

مة في القائمة الببليوغرافّية )  . ((APAاملستخد 

 يجب إرفاق املصادر كملحق للوظيفة. ✓

مة في القائمة   املستخد 

 . ((APAالببليوغرافّية )

إرفاق املصادر   تّم  -

 .فةيللوظكمالحق 

مالحظات في   توجد ال -

  فلسأ شمواهلا

 . فحةالصّ 

املرحلة 

انية
 
 الث

ى  ةعالم 16-12 ةعالم 20-17 عاءاتتحليل مقاالت االد  
 
 ةعالم11حت

 
 
 20%ى حت

 املرحلة 
 
ة الت الجانب ة املجموعة )بمسؤولي  مهيدي 

 (: جماعي  ال

 التّ  .1
ّ
هناك مجال  إّن د لدى عرض جميع املصادر أك

على أعضاء املجموعة   ضة.املتعارِ للمواقف 

نسيق فيما بينهم بحيث تكون للمجموعة  التّ 

 ضة.دة ومعارِ عاءات مؤيِّ ادّ 

2.  
ّ
د أعضاء املجموعة من وجود أربعة يجب أن يتأك

ات في  ة مختلفة من منهاج املدنيّ مصطلحات مدنيّ 

  حليل اإلجماليّ التّ 
ّ

 5ى ة )حتّ خصيّ للمقاالت الش

 .(عالمات

خصي   حلةر امل
 
 ةالش

 وتلخيص تلميذ إيجاد  يجب على كّل  ✓
 
 مقال
 
  ي  ت

. على األقّل مكتوب )مقال واحد  عاءاد  موقف / 

 مصدر للإحضار باإلمكان 
ّ
 يعرضمصدر  اني أّي الث

خصي   حلةر امل
 
 : ةالش

 لميذ وجد التّ  -
ّ
ص  ولخ

 
ّ
 ل وحل

 
 مقال
 
موقف /  ي  ت

 واحدمقال رأي . أو عاءادّ 

مكتوب + تحليل رسم 

 /  كاريكاتير 
ّ
 ميّ برنامج تهك

 . وأموًرا أخرى 

بتحليل لميذ التّ قام  -

 املقاالت حسب 
ّ
بات مرك

اّدعاء : عاءاتاالدّ كتابة 

 واالستنتاج. تتعليال 

في تحليله  لميذ  التّ  ّرق تط  -

  ينبثق مدنّي مصطلح إلى 

مقال ومرتبط    من كّل 

خصي   حلةر امل
 
 : ةالش

 التّ  وجد -
ّ
ص  لميذ ولخ

 جزئيًّ 
ّ
ا  جزئيًّ  لا وحل

 
 
أو عاء ادّ  /موقف  ي  مقالت

+ تحليل  واحد  مقال رأي

برنامج  /  كاريكاتير رسم 

 
ّ
 . وأموًرا أخرى  ميّ تهك

تحليل ملقال   يوجد -

 مكتوب. 

بتحليل لميذ التّ قام  -

 دعاءً اكتب : جزئّي 

 عرض و ، ًدا حوا
ً

تعليال

ل إلى  ا وتوصّ واحًد 

 . استنتاج

خصي   حلةر امل
 
 : ةالش

 لميذ التّ  وجد -
 
  ي  مقالت

 لكن لم يموقف 
ّ
  هاصلخ

  / )نسخ ولصق(
ّ
ل  أو حل

واحد بشكل مقال رأي 

/   كاريكاتير رسم و  جزئّي 

 
ّ
وأموًرا   ميّ برنامج تهك

 . أخرى 

بتحليل لميذ التّ قام  -

ّي بشكل جزئاملقاالت 

 . اجدًّ 

عاًء لميذ ادّ التّ  مقّد  -

 عرض و  اضعيًف 
ً

  تعليال

 ا. جزئيًّ 
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  /كاريكاتير سم / رسم موقًفا مثل: الرّ 
ّ
 ميّ برنامج تهك

 . بودكاست( /

بما في ذلك  ،تحليل املقاالت تلميذ على كّل يجب  ✓

 ر مإلى جميع التطّرق 
ّ
  عاءاالدّ : عاءاالدّ  اتبك

 واالستنتاج. )موقف  عليلوالتّ 
ّ
كاتب  /ف املؤل

 . ام الكاريكاتير( يناريو / رّس الّس 

املصطلح أكيد على تحليل املقاالت، يجب التّ لدى  ✓

  املدنّي 
ّ
 قضّيةيرتبط بالمن املقالة و  نبثقذي يال

قيد  قضّيةبالوربطه  كر املصطلح ِذ املختارة ]

 البحث[.

 . قيد البحث قضّيةالز املقاالت املختارة فهم تعزّ  ✓

ة  بشكل كامل بالقضيّ 

 املختارة. 

 

 :  الجماعي   الجانب

في هذا الفصل  يوجد -

  4عن  ال يقّل  ماإلى  تطّرق 

مصطلحات مدنّية من 

منهاج املدنّيات في تحليل  

 
ّ

ة خصيّ املقاالت الش

لجميع أعضاء املجموعة 

 (.  عالمات 5)

إلى لميذ  التّ تطّرق  -

من   ينبثق مدنّي مصطلح 

ا جزئيًّ  ومرتبطمقال  كّل 

 املختارة. قضّيةبال

 

   :الجماعي   الجانب

في هذا الفصل  وجدي -

  3عن  إلى ما ال يقّل ق تطرّ 

مصطلحات مدنّية من 

  3منهاج املدنّيات )

 .(عالمات

ا جزئيًّ لميذ التّ  ربط -

 .مدنّي بمصطلح 

 

 : الجماعي   الجانب

يوجد في هذا الفصل  -

  ينمصطلح  إلى تطّرق 

ين على  ين مختلف  مدنيّ 

من منهاج  األقل 

 (ناتعالم. )املدنّيات

املرحلة 

الثة
 
 الث

ى ةعالم 15-12 ةعالم 20-17 كتابة ورقة املوقف
 
 عالمات  11 حت

 
 
 20%ى حت

 ة الجماعي   حلةر امل

تلميذ  فيها كّل يعرض ة مناقشة جماعيّ تتم  ✓

 ه.ر مصاِد 

ستقوم املجموعة بصياغة قرار مشترك بشأن   ✓

 
ّ
 عرضه. ذي سيتّم املوقف ال

مكّونة كتابة ورقة موقف  -

 صفحتين.من 

 . اواضًح  عاءً دّ اعرض  -

 3املجموعة إلى  ق تتطرّ  -

من  بثقت ناعليالت ت

رسم تحليل املقاالت / 

 / البودكاست ...  كاريكاتير 

مكّونة ورقة موقف  كتابة -

 .ونصف  صفحةمن 

 3املجموعة إلى قت تطرّ  -

عن  انبثقت الت تعلي

رسم  ،تحليل املقاالت

 برنامج كاريكاتير، 
ّ
 ميّ تهك

دون   ،وأموًرا أخرى 

مكّونة موقف ورقة  كتابة -

 صفحة واحدة. من 

لى إاملجموعة قت تطرّ  -

 
 
من  ن  ينبثقمن يتعليل

تحليل املقاالت / رسم 

برنامج  /  كاريكاتير 

 
ّ
 ... ميّ تهك
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املعطيات ند كتابة ورقة املوقف إلى جميع ستست ✓

 
ّ
مكّونة من  ابقة الّس  العملجمعها في مراحل  تي تّم ال

 .كلمة(  800- 500ين )صفحت   حواليّ 

كمقالة وستعرض وقف ورقة املكتابة  تم  تس ✓

 ن:ستتضم  و  ،عاءاد  

عاء .1  مة.كما وردت في املقّد  قضّيةاللى إ ق يتطرّ  - اد 

من تحليل املقاالت تعليالت تنبثق  3 - تعليالت .2

 و 
ً

العرض  من  نبثق ي على األقّل  اواحًد  تعليال

 عليالتتّ اللى إق طرّ التّ . )يجب أيًضا ظرّي النّ 

 ضة املعارِ 
ّ
املجموعة من  اه ذي تتبنّ للموقف ال

 املصاِد 
ّ
 .جمعها في املجموعة(  تي تّم ر ال

ج  ت  ن  لم  مهيد لالتّ  مااستنتاجان من شأنه - االستنتاجات

 . لموقف لالفعل /  ردّ ل /

 واحد على األقّل تعليل  -

 أي. رّ اللتحليل مقال 

لى إاملجموعة تطّرقت  -

 على األقّل  واحدتعليل 

 . ظرّي العرض النّ من 

املجموعة قت وتطرّ كما  -

ضة رِ اعليالت املعأيًضا للتّ 

 
ّ
 للموقف ال

ّ
ته ذي تبن

 عة.و جمامل

املجموعة  استنتجت  -

  مامن شأنهين استنتاج  

 ردّ ل /ج ت  ن  لم  لمهيد التّ 

 لموقف. ل /الفعل 

من عليل تّ الإلى قت تطرّ 

  / ظرّي العرض النّ 

املجموعة إلى قت تطرّ 

 
 
عن    يننبثق  مين تعليل

تحليل املقاالت / 

بودكاست، رسم  

واحد  عليل ت... و كاريكاتير

 . ظرّي العرض النّ من 

 واحد على األقّل عليل ت -

 أي. رّ المقال  لتحليل

ا  املجموعة جزئيًّ قت تطرّ  -

ضة املعارِ  عليالتللتّ 

 
ّ
 للموقف ال

ّ
ته ذي تبن

 املجموعة.

املجموعة  استنتجت  -

لى إ دمهّ  اواحًد ا استنتاًج 

 
 
الفعل /   ردّ ل/  جت  ن  امل

 لموقف. ل

 

إلى  ق تطرّ  وجديال  -

 . ظرّي العرض النّ 

من تحليل   جزئّي  تعليل -

 أي.مقال الرّ 

عة  و جماملق تطرّ تلم  -

ضة رِ ااملع التعليتّ لل

 
ّ
 للموقف ال

ّ
 ته  ذي تبن

 عة.و جمامل

املجموعة إلى  لتتوصّ  -

/ ال توجد  استنتاج جزئّي 

عالقة بين االستنتاج  

 
 
 ج.ت  ن  وامل
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املرحلة 

ابعة   الر 
ج
 
ت
 
ن
ُ
  ات عالم 8-7 ات عالم 10-9 امل

 
 عالمات 6 ىحت
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-  
ً

فّعاال ج  نت 
 
امل يكون  أن     ،يجب 

ً
املوضوع  عرض  :  مثال

 الصّ   مأما
ّ
)أو أمام أوالد في (،  قديميّ )العرض التّ   ف

تحرير  هيئة  إلى  مقالة  إرسال  شبيبة(،  حركات 

تصميم  الفيسبوك،  على  صفحة  فتح  الجريدة، 

العدل   محكمة  إلى  التماس  حائط،  إعالن/منشور 

 العليا، إلخ. 

  تعليل -
 
 .جت  ن  اختيار امل

ع الختيار مقنِ  تعليل -

ج يوّض  ت  ن 
 
ح كيف  امل

ج في  ت  ن 
 
سيساعد هذا امل

 . قضّيةالحّل 

ج  - ت  ن 
 
يوجد تطابق بين امل

 املختار والحّل املختار. 

  تقديميّ عرض  -
 
ج  ت  ن  مل

 فّعال. 

ج.  - ت  ن 
 
 إثبات لتطبيق امل

ج دون   تعليل - ت  ن 
 
الختيار امل

ع للعالقة بين مقنِ  شرح

ج وحّل ال ت  ن 
 
 . قضّيةامل

ج  تطابق يوجد - ت  ن 
 
بين امل

 املختار والحّل املختار. 

ج.  عرض - ت  ن   جزئّي للم 

إثبات لتطبيق  يوجدال  -

ج ت  ن 
 
 .امل

جزئّي في اختيار  تعليل -

ج دون شرح مقنع. ت  ن 
 
 امل

ج  - ت  ن 
 
تطابق جزئّي بين امل

 والحّل املختار. 

ج. - ت  ن   ال يوجد عرض للم 

ال يوجد إثبات لتطبيق  -

ج. ت  ن 
 
 امل

املرحلة 

 الخامسة 
  عالمات  8-7 عالمات  10-9 ي  انعكاس تفكير 

 
 عالمات 6ى حت

 
 
 10%ى حت

خص ي   
 
الش تلميذ    -االنعكاس  كل   على   يجب 

 
 ق طر  الت

الية:إلى 
 
قاط الت

 
 الن

املعرفي    خالل  رورة  ي  س  الوصف    -الجزء  نظرة  من 

ة  . شمولي 

ملاذا اخترتم هذا املوضوع؟ / كيف جمعتم مصادر  ✓

 املعلومات؟ 

كامل  يّ انعكاس تفكير  -

األجزاء  إلى ق طرّ التّ يشمل 

األربعة )املعرفّية 

موالعاطفّية وا  لِقي 

حسب  والعمل الجماعّي(

 . املطلوب في هذا الفصل

  -جزئّي  يّ انعكاس تفكير  -

إلى أحد  ق طرّ التّ نقص ي

فكير  التّ أجزاء 

 . يّ االنعكاس 

إلى اثنين أو  ق تطرّ هناك  -

ه ال 
ّ
على  ق تطرّ وجد يأن

اإلطالق إلى أجزاء  

 . يّ االنعكاس فكير التّ 
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مت   ✓
ّ
تعل ذي 

ّ
ال في  ما  مه  ه 

ّ
لتتعل تكن  ولم  الوظيفة 

 بطريقة أخرى؟ 

الوظيفة مّرة أخرى،  لو أتيحت لك الفرصة لكتابة   ✓

 ؟ تغّير بهاس ماذا كنت  

 الجزء العاطفي  

ماذا   ✓ الوظيفة؟  على  عندما حصلت   كيف شعرت  

 كانت مخاوفك؟ 

الما   ✓ ك  عصّ هي  ت  ه  واج  تي 
ّ
ال بت  ؟  وبات 

ّ
تغل وكيف 

 ؟عليها

مت عن نفسك؟  ✓
ّ
 ماذا تعل

✓   / فاجأك   ذي 
ّ
ال /  أثار ما  أحبطك    / أو ك   أسعدك  

العمل. ) أثناء  مقدار جعلك  تشعر شعوًرا مختلًفا 

إثر  املعطيات  املشكلة،   على  الخبرة  املتلّقاة، 

 املقابلة...(. 

م جزء ا ي   لق 

كتابة   ✓ مهّمة أالوظيفة،  بعد  واحدة  قيمة  كتب 

سبة لك 
ّ
 املجتمع اإلسرائيلّي وملاذا؟للّنهوض ببالن

ذي يمكنك فعله لتعزيز هذه القيمة؟ ✓
ّ
 ما ال

 إشارة إلى العمل الجماعي  
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 كيف تّم تشكيل املجموعة؟ ✓

 كيف كان العمل الجماعّي؟ ✓

 جزء من الوظيفة  أّي على  ✓
ً

 ؟كنت مسؤوال

 ماذا كانت الّصعوبات في العمل املشترك؟  ✓

 ؟العمل املشتركإيجابّيات ما هي  ✓

 .ثين اآلخرين باحتراماملتحد  معاملة  ✓

املرحلة 

ادسة  الس 
(  تلمذة م ذاتي 

 
  )تعل

 
  عالمات 5ى حت

 
  عالمات 4ى حت

 
 عالمات 3ى حت

%5 

مة في   ✓ العرض يشار إلى مصادر املعلومات املستخد 

الوظيفة    الّنظرّي  نهاية  في  للقواعد   وفًقااملذكورة 

مة في القائمة الببليوغرافّية )  (. APAاملستخد 

 بالجدول الّزمنّي.  الّتقّيد ✓

 . الحصصفي   الحضور  ✓

م. تواصل ✓
ّ
م مع املعل

ّ
 يعّزز الّتعل

ة لنظرة    :  لوظيفةعام 

 طوال الوظيفة، إجراء تدقيق   ✓
ّ
االلتزام بنفس الخط

بما    الوظيفةلغوّي للوظيفة، ويشمل جميع فصول  

 في ذلك صفحة الغالف والفهرس وأسماء الّتالميذ.

   

 


