
ة ة مهم  ال تقييم قليدي 
 
ة الت طبيقي 

 
 (38243)الت

 تالميذ( 5-2)بين 

 مستوى أساس ي   طوس  متمستوى  ل  عامستوى  أبعاد العالمات

مة ة المقد  اهرة وعرض المشكلة المدني 
 
ى  عالمات 6- 7 عالمات 4- 01 وصف الظ

 
 عالمات 5حت

%01 1 

 .اهرة العاّمة
ّ
 وصف موجز للظ

  3بعّدة جمل مع ذكر وربط عرض المشكلة المدنّية 

 مصطلحات من منهاج المدنّيات.

  المصطلحات المدنّية ذات صلة بالمشكلة وتوّضح كونها

 مشكلة مدنّية.

 تي  تعليل
ّ
الختيار المشكلة المدنّية والقيمة األساسّية ال

 تنعكس في المشكلة.

 .المشكلة آنّية ومتزامنة 

  ّة تدعو إلى حّل عملّي يعّبر عن المشاَركة المدني

 واالجتماعّية.

عرض المشكلة المدنّية  -

بعّدة جمل، وربط المشكلة 

مدنّية مصطلحات  3ب 

 المدنّيات.بمنهاج ذات صلة 

اختيار المشكلة +  تعليل -

 القيمة المركزّية.

 المشكلة آنّية ومتزامنة. -

ا  -  عمليا
ا

ب المشكلة حًّل
ّ
تتطل

يعّبر عن المشاركة المدنّية 

 واالجتماعّية.

عرض جزئّي للمشكلة  -

المدنّية. مع ربط المشكلة 

ذات مدنّيين  بمصطلحين

 بمنهاج المدنّيات.صلة 

اختيار المشكلة  تعليل -

المدنّية دون قيمة أو 

 العكس.

 المشكلة آنّية ومتزامنة. -

تدعو إلى حّل عملّي يعّبر عن  -

المشاركة المدنّية 

 واالجتماعّية.

عرض جزئّي للمشكلة  -

شكلة المدنّية مع ربط الم

مدنّي ذي صلة  بمصطلح

 .منهاج المدنّياتب

الختيار  تعليل يوجدال  -

 المشكلة المدنّية أو 
ً

 تعليًّل

ا.  جزئيَّ

الختيار  تعليل يوجدال  -

 القيمة أو توضيح جزئّي.

 ليست آنّية. المشكلة -

المرحلة 

 األولى
ظري  

 
ظري   -الفحص الن

 
ى  عالمة 21-06 عالمة 25-20 العرض الن

 
 عالمة 05حت

%25 

   خص ي
 
: يجب على كّل تلميذ إحضار الجزء الش

مصدًرا واحًدا على األقّل من المعلومات، تلخيصه 

وربطه بمصطلح من مجال المدنّيات. )يشمل العمل ما 

 مصادر للمعلومات / المقاالت(. 3ال يقّل عن 

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

 للمعلومات.على كّل تلميذ تقديم مصدَرين 

خص ي  
 
 05-02: الجزء الش

 عالمة

إرفاق مصدر المعلومات،  -

ص ورابط كامل 
ّ
الملخ

 للمصطلح المدنّي.

 

خص ي  الجزء 
 
 02-4: الش

 عالمة

ص إرفاق  -
ّ
المصدر، وملخ

جزئّي وارتباط جزئّي 

 بالمصطلح المدنّي.

 

خص ي  
 
ى الجزء الش

 
 4: حت

 عالمات

معلومات ولم  مصدرإرفاق  -

 يتّم تلخيصه )نسخ ولصق(.

 بمصطلحارتباط  يوجدال  -

 مدنّي.

                                                 
 أمرحلة. على  في كّل  5عويض أو إضافة ما يصل إلى %يمكن تغيير العًّلمات والتّ   1

ّ
 .011ة هائيّ  تتجاو  العًّلمة النّ ال



 [ ون قوانين، مقترح قانمصدر مدنّي واحد على األقّل ،

، قرار مصادر دينّيةحول الموضوع،  ةث مهنيّ ابحأ

، َمحاِضر المناقشات المهنّية )جلسات أنظمةحكم، 

ّية( 
ّ
طات املحل

ُ
ل جان / جلسات السُّ

ّ
حكومّية / جلسات الل

 .[وُمراِقب الّدولة وأموًرا أخرى 

  المشكلة المدنّية وتجعل من الممكن توّضح المصادر

ركيز عليها.
ّ
 الت

   عرض موجز للمعلومات ذات الّصلة الجزء الجماعي :

مع دمج لكّل مصدر، ومن ثّم تلخيص المراجع 

أكيد على الجانب المدني  
 
المعلومات والت

تي تم  جمعها
 
]استخدام لغة مدنّية،  للمعلومات ال

نهاج مصطلحات مجال م 3وربط ما ال يقّل عن 

 المدنّيات[

  تي تستند إليها المراجع باستخدام
ّ
ذكر المصادر ال

وفًقا للقواعد المستخَدمة في ة )الّصفح سفلالهوامش أ

 ((APAالقائمة الببليوغرافّية )

 

 01-9: الجزء الجماعي  

 عالمات

دمج المعلومات حسب  -

 ،، لّب الّتعليمات )مقّدمة

ص(.
ّ
 ملخ

المراجعة مصدًرا  تتضّمن -

ا واحًدا على األقّل.  مدنيا

المعلومات تشمل  مصادر -

 الموضوع وتساهم في فهمه.

ذكر مصادر المعلومات  -

وفًقا حسب الّتعليمات )

للقواعد المستخَدمة في 

القائمة الببليوغرافّية 

(APA).) 

 4-7: الجزء الجماعي  

 عالمات

 للبيانات. جزئّي دمج  -

المراجعة مصدًرا  تتضمن -

ا واحًدا على األقّل.  مدنيا

 المعلوماتمصادر  تساعد -

ا في فهم شامل  جزئيا

 للمشكلة.

جزئّي لمصادر ذكٌر  -

وفًقا للقواعد ) المعلومات

المستخَدمة في القائمة 

 (.(APAالببليوغرافّية )

 عالمات 7: الجزء الجماعي  

جزئّية للغاية  معلوماتدمج  -

 أو عدم دمج المعلومات.

إلى مصدر  إشارةال توجد  -

 مدنّي.

مصادر  تساهمال  -

 في فهم 
ً

 قليًّل
ّ

المعلومات إال

 المشكلة.

إشارة إلى مصادر  توجدال  -

 المعلومات.

المرحلة 

انية
 
 الث

وعرض المعطيات بناء أداة جمع  -عملي   فحص

تائج
 
 الن

ى  عالمة 00-05 عالمة 01-21
 
 عالمة 00حت

%21 

  إلى المشكلة المدنّية قيد البحث. الّتطّرق 

  لقمَّ نَ اختيار ُم
ّ
 معطياتألداة البحث لجمع  /ُمَعل

 االستبيان / مقابلة / مشاهدة، وفًقا لإلرشادات الّتالية:

 ينبغي اختيار إحدى أدوات البحث الّتالية:

. )يجب على كّل تلميذ / أسئلة مقوالت 01 - استبيان .0

استبانات. عدد االستبانات يتًّلءم مع عدد  01تو يع 

 استبانة(. 31 املجموعة، على األقّل الّتًّلميذ في 

  اختياًرا -
ً

الختيار أداة  تعليًّل

 البحث.

 /أسئلة(مقوالت) 01 هناك -

ًّلن جوانب 
ّ
/ مقابلَتين تمث

مشاهدات  3مختلفة / 

 ومقابلة.

جزئّي الختيار أداة  تعليل -

 البحث.

 /أسئلة(مقوالت) 9-7توجد  -

توجد مقابلَتين لكّن  /

ل 
ّ
جوانب المقابًّلت ال تمث

ين مختلفة 
َ
/ توجد مشاهدت

 ومقابلة واحدة.

ا الختيار تعليل  - جزئّي جدا

 أداة البحث.

 7كتب الّتًّلميذ أقّل من  -

أجَروا  / /أسئلة(مقوالت)

مقابلة مع شخص واحد 

مشاهدات  3فقط / أجَروا 

 دون مقابلة.



لون جوانب  - مقابلة .2
ّ
ذين تّمت مقابلتهم يمث

ّ
اثنان من ال

 01أسئلة كبيرة أو  4 -مختلفة من المشكلة المدنّية 

 أسئلة مفّصلة.

 على األقّل(. 2يجب إجراء ثًّلث مشاهدات - مشاهدة .3

  ذي تّم فحصه يتوافق بالفعل مع المشكلة
ّ
املجال ال

ا في ذلك اإلشارة إلى مجموعة قيد البحث )بم

 البحث(.

  ق
ّ
استخدام أداة الفحص واضح وال لبس فيه، ويتعل

تي اللمصطلحات بالمشكلة المدنّية قيد البحث، و 
ّ
ل

 .العرض الّنظرّي نتجت عن 

 رت
ّ
 مة لفهم المعطيات أداة الفحص  وف

ّ
الًّل

ريقة لحّل 
ّ
المشكلة المدنّية قيد البحث وتمهيد الط

 المشكلة.

  ألهّم  -مرئّي وشفهّي  -الّنتائج: عرض واضح عرض

 الّنتائج.

 

 : تّم تو يع ما الاالستبيان -

 استبانة. 31يقّل عن 

البحث تتوافق مع  جمهور  -

 القضّية قيد البحث.

/ األسئلة تحيط  المقوالت -

ها. وّجهبالمشكلة وت
ّ
 إلى حل

ا. - ا ومرئيا  عرض الّنتائج شفهيا

 31تّم تو يع أقّل من  -

 استبانة.

توافق مع يالبحث  جمهور  -

 القضّية قيد البحث.

تنقص مقوالت/ أسئلة  -

 لتمهيد حّل للمشكلة.

ر  -
ّ
بعض األسئلة ال توف

المطلوبة لفهم المعطيات 

 المشكلة.

عرض الّنتائج جزئّي / عرض  -

شفهّي دون عرض بيانّي أو 

 العكس.

 21تّم تو يع أقّل من  -

 استبانة.

البحث ال  جمهور  منجزء  -

يناسب الموضوع قيد 

 البحث.

مقوالت / أسئلة  توجدال  -

 إلى حّل المشكلة.توّجه 

الّنتائج بشكل جزئّي  عرض -

ا /  ا أو بيانيا ا سواًء شفهيا جدا

ا  عدم عرض الّنتائج شفهيا

ا.  أو بيانيا

المرحلة 

الثة
 
 الث

عاء/ مناقشة واستنتاجات ى  عالمة 21- 9 عالمة 05-03 كتابة اد 
 
 عالمات 4حت

%05 

 تي تّم جمعها  اّدعاء عرض
ّ
يستند إلى معالجة الّنتائج ال

 وفحصها في الميدان. الّنظرّي العرض كجزء من 

 االّدعاء يشمل:

 اّدعاء(.=) املحّددة عرض للمشكلة المدنّية .0

]واحد على األقّل[ يعتمد على معالجة نتائج  تعليل .2

 العرض الّنظرّي.

 .الميدانّي الفحص ]واحد على األقّل[ يعتمد على  تعليل .3

يستند إلى  ءاالّدعا عرض -

العرض تائج من النّ معالجة 

 .الميدانّي الفحص و  الّنظرّي 

 عاء + يشمل: ادّ 
ً

 تعليًّل

من  على األقّل  اواحًد 

 تعليل+  العرض الّنظرّي 

يستند إلى عرض االّدعاء  -

العرض الّنتائج من معالجة 

الفحص ومن  الّنظرّي 

. يوجد اّدعاء الميدانّي 

العرض واحد من  تعليلو 

الفحص أو  الّنظرّي 

 .الميدانّي 

كتابة اّدعاء جزئّي. يوجد  -

س على  اّدعاء غير مؤسَّ

و / أو من  العرض الّنظرّي 

 .الميدانّي الفحص 

ال يوجد استنتاج / استنتاج  -

ضعيف للغاية دون تمهيد 

 للوصول إلى حّل.

                                                 
 للمشاهدات. مقابلة واحدةينبغي أيًضا إضافة   2



هيد تماستنتاج يتّم تقديمه بشكل مقنع ويساهم في  .4

ريقة 
ّ
لحّل مدنّي للمشكلة. )على سبيل المثال: نقص الط

شريع / نقص اإلنفاذ / انعدام الوعي العام وغيرها(.
ّ
 الت

  ران
ّ
ين مدنّيين عملّيين على األقّل يوف

ّ
عرض حل

استجابة للمشكلة المدنّية قيد البحث، ويستندان 

ذي يجب 
ّ
إلى االستنتاجات ]إشارة إلى الّسؤال: ما ال

تقديم لكّل حّل ميزة  عمله لحّل المشكلة[ يجب

 إيجابّية واحدة على األقّل وميزة سلبّية واحدة.

 ذي تّم اختياره ويشمل اإلشارة  تعليل
ّ
للحّل المدنّي ال

ق بالحلول 
ّ
إلى اإليجابّيات والّسلبّيات فيما يتعل

 األخرى المذكورة.

  تي يتّم الّتعبير عنها في الحّل
ّ
شرح ما هي الِقَيم ال

 المفّضل.

من  واحد على األقّل 

 .الميدانّي الفحص 

وتمهيد االستنتاج عرض  -

ريقة 
ّ
 .إلى الحّل الط

-  
ّ
ين بما في ين عمليّ عرض حل

 سلبّيةميزة إيجابّية أو ذلك 

 حل. لكّل 

للحل املختار مع  تعليل -

 
ّ
ة قاإلشارة إلى المزايا المتعل

 بالحلول األخرى.

 تعليلعرض القيمة و  -

 اختيار القيمة.

استنتاج جزئّي أو أّن  عرض -

 االستنتاج ال يمّهد للحّل.

ا بميزة عرض  -  واحدا
ا

حًّل

إيجابّية وسلبّية واحدة أو 

ين بدون ميزة إيجابّية 
ّ
حل

 وسلبّية.

 جزئّي للحّل املختار. تعليل -

 تعليلعرض جزئّي للقيمة و  -

 جزئّي الختيار القيمة.

 واحًدا دون  -
ا

تّم عرض حًّل

 ميزة إيجابّية أو سلبّية.

ضعيف للحّل  تعليل -

 املختار.

 إلى القيمة فيتطّرق وجد يال  -

 الحّل املختار.

المرحلة 

ابعة  الر 
ج
َ
ت
ْ
ى  عالمة 00-4 عالمة 05-02 الُمن

 
 عالمات 7حت

%05 

  ذي سيتم من خًّلله تقديم الحّل
ّ
اختيار الُمنَتج ال

تيار اخ تعليلالعملّي للمشكلة المدنّية قيد البحث، مع 

الُمنَتج بطريقة واضحة ومقنعة. ]إشارة إلى الّسؤال 

حول َمن يجب أن ينّفذ الحّل المقترح، وما هي أفضل 

 وسيلة لنقل الّرسالة[.

  
ً

عرض  -عرض الُمنَتج: يجب أن يكون الُمنَتج فّعاال

، عرض الموضوع أمام أوالد في 
ّ
الموضوع أمام الّصف

تحرير الجريدة،  حركات شبيبة، إرسال مقالة إلى هيئة

فتح صفحة على الفيسبوك، تصميم إعًّلن/منشور 

حائط، التماس إلى محكمة العدل العليا، رسالة إلى 

لطة، تنظيم عريضة أو مظاهرة وغيرها.  السُّ

مقنع الختيار الُمْنَتج  تعليل -

يوضح كيف سيساعد هذا 

 الُمْنَتج في حّل المشكلة.

يوجد تطابق بين الُمْنَتج  -

 املختار والحّل املختار.

 .فّعال عرض تقديمّي لمنتج -

 إثبات لتطبيق الُمْنَتج. -

الختيار الُمْنَتج دون  تعليل -

شرح مقنع للعًّلقة بين 

 الُمْنَتج وحّل المشكلة.

يوجد تطابق بين الُمْنَتج  -

 املختار والحّل املختار.

 عرض جزئّي للُمْنَتج. -

إثبات لتطبيق  يوجدال  -

 .الُمْنَتج

جزئّي في اختيار  تعليل -

 الُمْنَتج دون شرح مقنع.

تطابق جزئّي بين الُمْنَتج  -

 والحّل املختار.

 ال يوجد عرض للُمْنَتج. -

ال يوجد إثبات لتطبيق  -

 الُمْنَتج.



  عرض طريقة نقل / إمكانّية نقل الُمنَتج إلى عنوانه

ذي تّمت إحالته إليه( 
ّ
رف المدنّي ال

ّ
المهدوف )إلى الط

الّسؤال: كيف نجعل الحّل يتّم بالفعل؟ ]إشارة إلى 

 تطبيق الخطوة األولى نحو تنفيذ الحّل[.

 .يجب على الّتلميذ إثبات تطبيق الُمْنَتج 

المرحلة 

 الخامسة
ى  عالمات 4-7 عالمات 01-9 ي  انعكاس تفكير 

 
 عالمات 1حت

%01 

خص ّي 
ّ

 الّتطّرق للّنقاطيجب على كّل تلميذ  -االنعكاس الش

 الّتالية:

من خالل سيرورة مراحل وصف  -الجزء المعرفي  

ةنظرة   .شمولي 

  لماذا اخترتم هذا الموضوع؟ / كيف جمعتم مصادر

 المعلومات؟

  مه بطريقة
ّ
مته في الوظيفة ولم تكن لتتعل

ّ
ذي تعل

ّ
ما ال

 أخرى؟

  الوظيفة مّرة أخرى، ماذا لو أتيحت لك الفرصة لكتابة

 ؟تغّير بهاس كنَت 

 

 الجزء العاطفي  

  شعرَت عندما حصلَت على الوظيفة؟ ماذا كانت كيف

 مخاوفك؟

  تي واَجَهْتَك عصّ هي الما
ّ
بت عليها؟ وبات ال

ّ
 ؟وكيف تغل

 مت عن نفسك؟
ّ
 ماذا تعل

  / ذي فاجأَك
ّ
َك / أحبطَك / أسعدَك أو جعلَك أثار ما ال

المشكلة، مقدار تشعر شعوًرا مختلًفا أثناء العمل. )

 إثر المقابلة...(.المتلّقاة، الخبرة على المعطيات 

كامل يشمل  يّ انعكاس تفكير 

إلى األجزاء األربعة  الّتطّرق 

)المعرفّية والعاطفّية والِقَيم 

 والعمل الجماعّي(.

ص نقي -جزئّي  يّ انعكاس تفكير 

التفكير أجزاء إلى أحد  الّتطّرق 

 .يّ نعكاس اال

ه ال  تطّرق هناك 
ّ
إلى اثنين أو أن

على اإلطًّلق إلى  تطّرق وجد ي

 .يّ نعكاس الّتفكير االأجزاء 



 جزء الِقَيم

  سبة أالوظيفة، بعد كتابة
ّ
كتب قيمة واحدة مهّمة بالن

 املجتمع اإلسرائيلّي ولماذا؟للّنهوض بلك 

  ذي يمكنك فعله
ّ
 لتعزيز هذه القيمة؟للّنهوض / ما ال

 

 إشارة إلى العمل الجماعي  

 كيف تّم تشكيل املجموعة؟ 

 كيف كان العمل الجماعّي؟ 

  الوظيفة ساهمت بشكل كبير وكيف؟في أي جزء من 

 ماذا كانت الّصعوبات في العمل المشترك؟ 

  العمل المشترك؟إيجابّيات ما هي 

المرحلة 

ادسة  الس 
( تلمذة م ذاتي 

 
 عالمات 3حتى  عالمات 8حتى  عالمات 5حتى  )تعل

%5 

  العرض يشار إلى مصادر المعلومات المستخَدمة في

المذكورة في نهاية الوظيفة وفًقا للقواعد  الّنظرّي 

 (.APAفي القائمة الببليوغرافّية )المستخَدمة 

 .الّتقّيد بالجدول الّزمنّي 

  الحصصفي  الحضور. 

 م. تواصل
ّ
م مع المعل

ّ
 يعّز  الّتعل

 

ة لنظرة   طوال لوظيفةعام 
ّ
: االلتزام بنفس الخط

الوظيفة، إجراء تدقيق لغوّي للوظيفة، ويشمل جميع 

فصول الوظيفة بما في ذلك صفحة الغًّلف والفهرس 

 الّتًّلميذ.وأسماء 

   

 


