دليل تقييم المشروع النهائي لمادة  5وحدات تعليمية
مراجعة  /لقطة  /تقرير التحليل
"معلومات ومعرفة في االنترنت" -السنة الدراسية תשפ"ב
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المعايير المفصلة
● خلفية موجزة عن الموضوع (فقرة)
● النقاط الرئيسية المعروضة في الوثيقة :خلفية صغيرة  ،والنتائج الرئيسية ،
واالستنتاجات  ،والحكم المختارة
● تحديد الموضوع
● عرض الموضوع  /المشكلة  /السؤال
● يعرض الجسم الذي يطلب المعلومات
● لمحة موجزة عن الموضوع
● عرض واضح لسؤال البحث وما هو محتوى البحث
● عرض طريقة البحث وشرح سبب اختيارها
● التحقق من أن مصادر المعلومات موثوقة وذات صلة وحديثة (تعتمد درجة
التحديث على الموضوع  ،على أي حال  ،بما ال يزيد عن السنوات الخمس
الماضية) وشاملة ( 10مصادر على األقل  ،واحد باللغة اإلنجليزية) .المصادر
متنوعة في أشكالها (تقارير ،مقاالت ،دراسات ،قواعد وأنظمة ،اتفاقيات 10( ...
نقاط)
● التحقق من وجود عالقة بين المصادر وخلق اتجاه ما للمقارنة أو المراجعة
الشاملة لموضوع البحث.
● قواعد البيانات األولية التي تم تحسينها وتحليلها في  .Excelيجب إضافة ملف
 Excelالذي عملوا عليه إلى الملحق (التحقق من الوجود .النتيجة في الملحق).
● سيتم توفير جميع تفاصيل عنصر المعلومات (الكمية والنوعية) (بما في ذلك
الرابط) في الهامش السفلي وبين قوسين (وفقًا لقواعد الكتابة األكاديمية).
● من خالل ذكر المصادر في هذا الفصل بشكل موحد طوال ( 5نقاط)
● عرض واضح حسب العناوين (الفصول الفرعية) لتحليل المعلومات الكمية
والنوعية.
● مستوى تحليل متعمق وشامل (عرض االتجاهات  ،العالقات الداعمة أو
المتناقضة  ،المقارنة  ،إلخ)
● دمج الرسومات البيانية والجداول وما إلى ذلك في نص الفصل بما في ذلك
النص.
● سيتم ترقيم كل مخطط  /جدول (الرسم البياني  ، 1الجدول )... 1
● صياغة مركزة ومنطقية لالستنتاجات (على األقل  )3التي تنبثق من تحليل
البيانات والمعلومات
● تقديم  3خيارات مختلفة لمزيد من النشاط  ،ويوصى بتفصيل إيجابيات
وسلبيات كل توصية.
● تمت صياغة التوصيات باللغة العملية.
قائمة تفاصيل المعلومات
● تم التعديل وفقًا لقواعد االقتباس .APA
● يجب فحص التطابق الكامل بين القائمة الببليوغرافية والعناصر المذكورة في
متن الوظيفة.
● العنوان  -يتضمن اسم الطالب ورقم الهوية واسم المدرسة (الشعار) واسم
المشرف والتاريخ
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المعايير المفصلة
● جدول المحتويات التلقائي [وفقًا للموضوعات الفرعية للمراجعة]
● ترقيم الصفحات
● الخط  12 David -مسافة بين األسطر 2
● الكتابة بصيغة الضمير الغائب
● خالية من األخطاء اإلمالئية  ،والصياغة الدقيقة  ،وفواصل الفقرات ،
وعالمات الترقيم الصحيحة
● ملفات  Excelمع الورقة األصلية وورقة التحسين والتحقق من البيانات
وأوراق التحليل والمحور والمخططات وما إلى ذلك  -إجباري
● أي نتائج ذات صلة بالعمل.

