
  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  אשכול חברה ורוח

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات املدني  فتيش على تعليم الت

 
 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 1 صفحة

 ئم
 
  /راش

ةة مهم    - ةاملهم   هموج   ف  ح  ص  حقيبة    تطبيقي 
 ة ي 

 ( تالميذ 4-2)بين 

 مستوى أساس ي   ط وس  متمستوى   ل  عامستوى   أبعاد العالمات

مة  املقد 
 
 
  /مثار الخالف  ة القضي  اهرة وعرض وصف للظ

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

ى 
 
 1  10%حت

عمال  ال مدنّية موضوعة على جدول  قضّيةاختيار  ✓

 ل. م  بعّدة ج   عرضهاو في وسائل اإلعالم  الجماهيرّي 

 املدنّيات. ج امن منهمصطلحات  3 ب قضّيةالربط  ✓

املدنّية والقيمة الساسّية   قضّيةال تعليل الختيار ✓

تي تنعكس في
ّ
 . هاال

املدنّية  قضّيةال عرض -

 .بعّدة جمل

  3ب  قضّيةربط ال -

من مدنّية مصطلحات 

 منهاج املدنّيات.

+   قضّيةالتعليل اختيار  -

 القيمة املركزّية. 

 قضّيةلعرض جزئّي ل -

 . املدنّية

  قضّيةلبط ار   -

ين  . ينمدني   بمصطلح 

 قضّيةالتعليل اختيار  -

املدنّية دون قيمة أو  

 . العكس

 جزئّي. قضّيةال عرض -

مصطلح ب قضّيةلاط ب  ر   -

 . واحد 

في اختيار  جزئّي تعليل  -

دون قيمة أو   قضّيةال

 العكس. 

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

ّ
 .100ة هائيّ  تتجاوز العالمة النّ ال



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  אשכול חברה ורוח

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات املدني  فتيش على تعليم الت

 
 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 2 صفحة

املرحلة  

 األولى
ظري  

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

ى 
 
 25%حت

 املرحلة  
 
 :  ةخصي  الش

امصدًرا إحضار  كل  تلميذيجب على  ✓ واحًدا   مدنيًّ

قوانين،  ]. وتلخيصهااملختارة  قضّيةيتطّرق إلى ال

حول املوضوع،   ةث مهنيّ ابحأ، ون مقترح قان

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 على  * إذا تّم العمل في مجموعة مكّونة من 
 
تلميذ

ين للمعلوما  ت.كّل تلميذ تقديم مصدر 

 

)في حال وجود  ةدر مدنيّ امص  ثالثعلى القّل  ✓

ا  (. أربعة تالميذ، ينبغي إضافة مصدًرا إضافيًّ

 ة لفهم املوضوع. خلفيّ ك املصادر ستستخدم ✓

 

خص ي  
 
  15-12: الجزء الش

 عالمة

إرفاق مصدر معلومات  -

،  ذات صلة مدنّي 

 . هصيلخوت

 

  10-9: الجزء الجماعي  

 عالمات

دمج املعلومات حسب  -

 لّب املقّدمة، الّتعليمات )

 (. صيلختالوظيفة، 

املعلومات تشمل   مصادر -

وتساهم في  قضّيةلا

 .افهمه

خص ي  
 
  12-9: الجزء الش

 عالمة

معلومات  مصدرإرفاق  -

  مدنّي 
ّ
 . ص جزئّي وملخ

 

 

  8-7: الجزء الجماعي  

 عالمات

 .لمعلوماتل جزئّي دمج  -

مصادر   تساعد -

ا في فهم   املعلومات جزئيًّ

 . قضّيةشامل لل

للهوامش جزئّي ذكٌر  -

 .ةالّصفح سفلأ

خص ي  
 
ى الجزء الش

 
  8: حت

 عالمات

معلومات  مصدر قارفإ -

لة بدون  صّ ذات  دنّي م

 
ّ
 .لصق( /ص )نسخ ملخ

 

  7: الجزء الجماعي  

 عالمات

  جزئّي  معلوماتدمج  -

للغاية أو عدم دمج  

 لمعلومات.ل

مصادر  تساهمال  -

 في 
ً

 قليال
ّ

املعلومات إال

 . قضّيةفهم ال



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  אשכול חברה ורוח

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات املدني  فتيش على تعليم الت

 
 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 3 صفحة

 :  ةالجماعي  املرحلة  

املصادر    ذكرينبغي على الّتالميذ مزج املصادر.  ✓

تي تستند إليها املراجع باستخدام 
ّ
الهوامش ال

مة في ة )الّصفح سفلأ وفًقا للقواعد املستخد 

 . ((APAالقائمة الببليوغرافّية )

 الوظيفة.لحق م  يتم إرفاق املصادر ب ✓

  3 صات ليلختهناك  -

مدنّية مصادر معلومات 

 .لةذات الص  على القل 

  سفلهنالك هوامش أ -

وفًقا للقواعد ة )الّصفح

مة في القائمة   املستخد 

 . ((APAالببليوغرافّية )

املصادر   إرفاق تّم  -

 .للوظيفةكمالحق 

املصادر   إرفاق تّم  -

 .للوظيفةكمالحق 

املصادر   إرفاق تّم لم ي -

 .للوظيفةكمالحق 

املرحلة  

انية 
 
 الث

عطيات  جمع  
 
تائج امل

 
ى عالمة   16- 12 عالمة   20- 17 وعرض الن

 
 ةعالم 11 حت

ى 
 
 20%حت

 املرحلة  
 
 ة خصي  الش

 :املرحلة األولى

 مواد أربععن في املجموعة  تلميذ  كّل  بحثي ✓

  ةمقال أو مقال: ةل إعالم متنّوعة من وسائإخباريّ 

، وعةماملس أوة املرئيّ حافة املكتوبة أو رأي من الّص 

،  واصل االجتماعيّ وشبكات التّ ، ّيةأخبار تلفزيون

من مواد  4 الّتلميذوجد  -

 ة مختلفة. مصادر إخباريّ 

مقال هو املصادر   أحد -

 رأي.

 مواد 3-2 الّتلميذوجد  -

ة من مصادر إخباريّ 

 مختلفة.

مقال هو أحد املصادر   -

 رأي.

مواد  1-2 الّتلميذوجد  -

ة من مصادر إخباريّ 

 مختلفة.

 رأي. مقالال يوجد  -



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  אשכול חברה ורוח

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات املدني  فتيش على تعليم الت

 
 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 4 صفحة

  كاريكاتير . )يمكن استخدام رسم كاريكاتيرّيةورسوم 

 . واحد( 

ين  مصدر  ة من اإلخباريّ املواد ن كوّ تيجب أن ت ✓

 
 
مختلفة / قنوات صحف  ) ين على األقل  مختلف

ة وصحيفة، ة مختلفة / قناة تلفزيونيّ تلفزيونيّ 

 . إلخ.(

يجب أن يكون أحد املصادر مقال رأي من   ✓

 حافة املكتوبة. الّص 

ثالثة ع الخبار على مدى يجمت أن يتّم  من املهّم  ✓

املجموعة في لحظة شروع من  أسابيع على األقل  

 .قضّيةالمتابعة 

مصطلح إلى ة خباريّ واد اإل من امل مادة  كّل تطّرق ت ✓

مصطلحات )إجمالي أربعة املدنّيات ج امن منه

إلى الّتطّرق   تلميذ  . يمكن لكّل تلميذ مختلفة لكّل 

 واحد فقط(. حّق 

وذات صلة  آنّية  املصادر -

  ذ)من
ّ
الثة  السابيع الث

 املاضية(.

 في كّل هنالك تطرُّق  -

مصدر للمعلومات إلى  

  ج امن منهمصطلح 

 . املدنّيات

بتحليل  الّتلميذقام  -

كر،  ذل: ا املصدر وفًق 

 . شرحعرض و 

  مااستخدب لميذتّ القام  -

عند  واحد فقطحّق 

   .تحليل املصادر

مصدر   كّل  الّتلميذط ب  ر   -

من مصادر املعلومات  

  وسائل اإلعالمبوظيفة 

 . ذات الّصلة 

املصادر ليست   بعض -

  ذوذات صلة )منآنّية 

 
ّ
الثة  السابيع الث

 املاضية(.

بعض املصادر إلى تتطّرق  -

  ج انهمصطلح من م

 . املدنّيات

بتحليل  الّتلميذقام  -

ل:  ا وفًق جزئًيا املصدر 

 .شرحعرض و كر، ذ

  مااستخدب لميذتّ القام  -

  واحد فقطحّق أكثر من 

   .تحليل املصادرعند 

من  كّل  الّتلميذط ب  ر   -

مصادر املعلومات  

  وسائل اإلعالموظيفة ب

 . ذات الّصلة 

 ةآنيًّ املصادر ليس بعض  -

السابيع  ذوذات صلة )من

 
ّ
 الثة املاضية(. الث

املصادر  يتطّرق جزء من  -

  جا من منهمصطلح إلى 

 . املدنّيات

بتحليل   الّتلميذم قلم ي -

املعلومات  در امصجميع 

عرض  كر، ذل: ا وفًق 

 .شرحو 

  مااستخدب لميذتّ القام  -

  واحد فقطحّق أكثر من 

   .تحليل املصادرعند 

بربط أو   يذالّتلم قّم لم ي -

ه ربط 
ّ
بشكل جزئّي، أو  أن

ه ربط جزًء من مصادر  
ّ
أن

املعلومات بوظيفة  



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  אשכול חברה ורוח

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات املدني  فتيش على تعليم الت

 
 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 5 صفحة

اختيار  أعضاء املجموعة بإمكان )مالحظة: 

يجب  ةي  خبار اإل املواد ولكن متطابقة مصطلحات 

 .(ختلفةم أن تكون 

على   وتحليلهمقال   كّل  تلخيصتلميذ  على كّل  ✓

 الي: حو التّ النّ 

كما هو مطلوب في املواد   بتحليلتلميذ  يقوم كّل  -

 بط(. ر ، دعم)شرح عرض و كر، ذسؤال الحدث: 

تي تستند إليها املراجع باستخدام  -
ّ
ذكر املصادر ال

وفًقا للقواعد ة )الّصفح سفلالهوامش أ

مة في القائمة الببليوغرافّية )  . ((APAاملستخد 

ملحق كاملواد اإلخبارية  /الخبار جميع تجميع  يتّم  -

 .للوظيفة

 

انيةاملرحلة  
 
 : الث

  وسائل اإلعالموظيفة تلميذ  كّل يذكر  ✓
ّ
ي تال

 .ويشرح كيفمن املصادر الربعة  ق في كّل تحّق ت

ذات  وسائل اإلعالم

 . الّصلة



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  אשכול חברה ורוח

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات املدني  فتيش على تعليم الت

 
 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 6 صفحة

املرحلة  

الثة 
 
 الث

عاء/ مناقشة واستنتاجات ى   عالمة   12-9 عالمة   15- 13 كتابة اد   عالمات  8حت 

ى 
 
 15%حت

 :ةالجماعي  املرحلة  

عاء يشمل ما يليكتابة مقال   : اد 

 

 إلى االدّ الّتطّرق : عاءاالد   .1
ّ
ق من ثينبذي عاء ال

 اإلخبارّية  تحليل املصادر 
ّ
قيد  قضّيةبال قفيما يتعل

 . البحث

 

صادر املمن تحليل ق  ثنبتتعليالت  3-2 :تعليالت .2

 . العرض الّنظرّي أو /( و امليدانّي الفحص ) ّيةخبار اإل 

 

: توص ي املجموعة باستنتاج واحد االستنتاجات .3

من خالل  املجموعة مناقشة   منينبثق  على القّل 

 الّتطّرق 
ّ
بالّنهوض بها /  تي يرغبون إلى القيمة ال

 ت. يجب أن املجتمع اإلسرائيليّ ب هاتعزيز ب
 
  ن
ل/قم 

 
ل ع 

 
 ت

 اختيار القيمة.سبب املجموعة 

الّتالميذ ادعاًء   ر ضع   -

العرض  من  نبثقي

صادر  املأو من  الّنظرّي 

 . ّية خبار اإل 

تعليالت   3-2عرض  تّم  -

أو  و/ العرض الّنظرّي من 

 . ّيةخبار صادر اإل املمن 

تقديم استنتاج واحد   تّم  -

من   ينبثق على القّل 

 املجموعة.في  قاشنّ ال

إلى  االستنتاجيتطّرق  -

 
ّ
تي يرغبون  القيمة ال

  هاتعزيز بالّنهوض بها / ب

 . املجتمع اإلسرائيليّ ب

  اّدعاءً الّتالميذ ض ر  ع   -

ا  العرض  من جزئيًّ

املصادر  من أو  الّنظرّي 

 . اإلخبارّية 

  تتعليال  2-1تّم عرض  -

أو  و/ العرض الّنظرّي من 

 . املصادر اإلخبارّيةمن 

 اجزئيًّ  ااستنتاًج  عرض -

في   قاشنّ الينبثق من 

 . املجموعة

يشير إلى   االستنتاج -

 
ّ
تي يريدون  القيمة ال

تعزيزها في املجتمع 

 . اإلسرائيليّ 

ر ض - الّتالميذ ادعاًء   ع 

من   ا/ ضعيًف  اجزئيًّ 

أو من   العرض الّنظرّي 

 . ّيةخبار صادر اإل امل

 واحًدا   -
ً

تم  عرض تعليال

أو   العرض الّنظرّي من 

 . ّيةخبار صادر اإل املمن 

  ااستنتاًج  تّم عرض -

لم يتّم عرض  اجزئيًّ 

نبثق من  ماستنتاج  

 . املجموعةفي  قاشالنّ 

إلى يتطّرق ال  االستنتاج -

 
ّ
تي يريدون  القيمة ال

املجتمع تعزيزها في 

 . اإلسرائيليّ 



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  אשכול חברה ורוח

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات املدني  فتيش على تعليم الت

 
 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 7 صفحة

د االستنتاجات  ✓  إلى تمه 
 
 امل
 
 ن
 
الختيار هنالك تعليل  - . جت

 القيمة. 

ي إلى  االستنتاج يؤدّ  -

 
 
 ج.ت  ن  امل

الختيار  جزئّي تعليل  -

 القيمة. 

ي إلى  يؤدّ  االستنتاج -

 
 
 ج.ت  ن  امل

الختيار   تعليلال يوجد  -

 القيمة. 

ي إلى يؤدّ ال  االستنتاج -

 
 
 ج.ت  ن  امل

املرحلة  

ابعة   الر 
ج 
 
ت
 
ن
 
ى   عالمة   12-9 عالمة   15- 13 امل  عالمات  8حت 

ى 
 
 15%حت

ج على االستنتاج من فصل املناقشة. ✓ نت 
 
 يعتمد امل

ج  ✓ نت 
 
: فّعالمن الّنوع اليجب أن يكون امل

ً
، مثال

 ،
ّ
أمام أوالد في أو عرض املوضوع أمام الّصف

حركات شبيبة، إرسال مقالة إلى هيئة تحرير 

الجريدة، فتح صفحة على الفيسبوك، تصميم  

لطة، التماس   إعالن/منشور حائط، رسالة إلى السُّ

إلى محكمة العدل العليا، تنظيم عريضة أو  

 مظاهرة وغيرها.

ج.تعليل  ✓ نت 
 
 اختيار امل

ن   -
 
ج فّعالامل  .ت 

الّتالميذ براهيًنا  أحضر -

جعلى تنفيذ  ت  ن 
 
 .امل

ل -
ّ
اختيار الّتالميذ  عل

ج ت  ن 
 
 .امل

ج فّعال - ت  ن 
 
 .امل

الّتالميذ   حضرلم ي   -

جعلى تنفيذ براهيًنا  ت  ن 
 
 .امل

ل  -
ّ
اختيار الّتالميذ عل

ج ت  ن 
 
 .بشكل جزئّي  امل

ج فّعال - ت  ن 
 
 .امل

الّتالميذ   حضرلم ي -

جعلى تنفيذ براهيًنا  ت  ن 
 
 .امل

 لم  -
ّ
اختيار الّتالميذ  ليعل

ج ت  ن 
 
 .امل

املرحلة  

 الخامسة 
ى   عالمات  8-7 عالمات  10-9 ي  انعكاس تفكير    عالمات  6حت 



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  אשכול חברה ורוח

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات املدني  فتيش على تعليم الت

 
 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 8 صفحة

ى 
 
 10%حت

خص ي   
 
يجب على كل  تلميذ    -االنعكاس الش

قاط  
 
طر ق إلى لن

 
الية:الت

 
 الت

من    العملسيرورة  وصف    -الجزء املعرفي   

ةخالل نظرة    .شمولي 

ملاذا اخترتم هذا املوضوع؟ / كيف جمعتم مصادر  ✓

 املعلومات؟ 

مت   ✓
ّ
ذي تعل

ّ
مه ما ال

ّ
ه في الوظيفة ولم تكن لتتعل

 بطريقة أخرى؟ 

الوظيفة مّرة أخرى، لو أتيحت لك الفرصة لكتابة  ✓

 ؟ بهاتغّير س ماذا كنت  

 

 العاطفي  لجزء  ا

كيف شعرت  عندما حصلت  على الوظيفة؟ ماذا   ✓

 كانت مخاوفك؟ 

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

ّ
وكيف تغل

 ؟عليها

مت عن نفسك؟  ✓
ّ
 ماذا تعل

كامل  يّ انعكاس تفكير  -

الجزاء  إلى ق طرّ التّ يشمل 

الربعة )املعرفّية 

موالعاطفّية وا  لِقي 

حسب  والعمل الجماعّي(

 . املطلوب في هذا الفصل

  -جزئّي  يّ نعكاس اتفكير  -

إلى أحد   الّتطّرق نقص ي

الّتفكير  أجزاء 

 . يّ نعكاس اال

 ياالنعكاس  الّتفكير  -

  أّن ا أو ضعيف جدًّ 

إلى اثنين أو  ق تطرّ ك لهنا

ه ال 
ّ
على  ق تطرّ وجد يأن

اإلطالق إلى أجزاء  

 . يّ االنعكاس فكير التّ 



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  אשכול חברה ורוח

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات املدني  فتيش على تعليم الت

 
 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 9 صفحة

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

مقدار جعلك  تشعر شعوًرا مختلًفا أثناء العمل. )

املتلّقاة، الخبرة على إثر املعطيات ، قضّيةال

 املقابلة...(. 

 

م  ي   جزء الق 

كتب قيمة واحدة مهّمة أالوظيفة، بعد كتابة  ✓

سبة لك 
ّ
 اإلسرائيلّي وملاذا؟املجتمع  ب للّنهوضبالن

ذي يمكنك فعله  ✓
ّ
لتعزيز هذه للّنهوض / ما ال

 القيمة؟

 

 إشارة إلى العمل الجماعي  

 كيف تّم تشكيل املجموعة؟ ✓

 العمل الجماعّي؟كيف كان  ✓

بشكل كبير  ت  م  جزء من الوظيفة ساه   في أّي  ✓

 وكيف؟

 ك؟ ماذا كانت الّصعوبات في العمل املشتر   ✓



  -  משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان -  אשכול חברה ורוח

  - הפיקוח על הוראת האזרחות 
 
 ات املدني  فتيش على تعليم الت

 
 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 10 صفحة

 ك؟العمل املشتر  إيجابّيات ما هي  ✓

مين اآلخرين.  ✓
ّ
 الّتعامل باحترام مع املتكل

املرحلة  

ادسة   الس 
(  تلمذة م ذاتي 

 
  )تعل

 
  عالمات 5ى حت

 
  عالمات 4ى حت

 
 عالمات 3ى حت

ى 
 
 5%حت

ةنظرة    -  ةبو كتاملالوظيفة    .شمولي 

مة في  ✓ العرض  يشار إلى مصادر املعلومات املستخد 

املذكورة في نهاية الوظيفة وفًقا للقواعد   الّنظرّي 

مة في القائمة الببليوغرافّية )  (. APAاملستخد 

 ز التّ صل يعزّ وات ✓
ّ
 عل

ّ
 .مم مع املعل

 . منيّ د بالجدول الزّ قيّ التّ  ✓

 

ة لنظرة   ✓  : لوظيفةعام 
ّ
االلتزام بنفس الخط

، إجراء تدقيق لغوّي للوظيفة، الوظيفةطوال 

بما في ذلك  الوظيفة،ويشمل جميع فصول 

 .الّتالميذوأسماء صفحة الغالف والفهرس 

   

 
 


