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 اٌّمذِخ 

 رؼشَف إٌّبظشح 

إٌّبظشح هٍ شىً ِٓ أشىبي اٌخطبة اٌؼبَ وهٍ ػجبسح ػٓ ِىاعهخ ثالغُخ ثُٓ ِزؾذصُٓ اصُٕٓ أو أوضش ؽىي لعُخ ِؼُٕخ 

ثشىً ػبَ، فاْ إٌّبظشح ٔمبػ سعٍّ َذوس ؽىي لعُخ ِؼُٕخ  ظّٓ ولذ ِؾذد. وؽغت اٌزؼبسَف اٌىاسدح فٍ اٌمبِىط

ً ِب رٕزهٍ ثزصىَذ ِٓ اٌغّهىس أوٌغٕه رؾىُُ ؽُش  زصبدِخ، وغبٌجب ُِ زَؼبسظخ أو  ُِ وَزُ فٍ عٍغخ ػبِخ رُمذََّ فُهب ؽغظ 

عُّخ رؾىّهب َُْفعٍ هزا اٌزصىَذ ئًٌ رشعُؼ وفَّخ ؽغظ أؽذ اٌطشفُٓ وثٕبء ػًٍ رٌه ٔغزخٍص أْ إٌّبظشح ِغبثمخ س

ظىاثػ ِؼُٕخ رمبَ فٍ ئغبس ِؾذد وَذَشهب ؽىُ أو سئُظ هُئخ رؾىُُ. ولذ رشًّ إٌّبظشح ِزؾذصُٓ أفشاداً أو فِشلبً رعُ ػذح 

ِزؾذصُٓ، وّب رخعغ إٌّبظشاد ألصىي ولىاػذ ِؼُٕخ ؽُش رؼشض لعُخ إٌّبظشح ػًٍ اٌفشَمُٓ اٌّزٕبظشَٓ وَّٕؼ وال 

ٍُ َمَذَ فُهب ِزؾِذّصى وال اٌفشَمُٓ ولزًب ِؾذدًّا ٌزم ٕظَّ ُِ ذَُ ؽغغهُ وئصجبربرهُ. وثٕبًء ػًٍ ِب عجك فبٌّٕبظشاد رغشٌ فٍ عٍىّ 

 اٌفشَمُٓ ؽغغهُ واٌذفبع ػٕهب.

 

 فىائذ إٌّبظشح 

ٌهب، أصجزذ اٌجؾىس األوبدَُّخ ػًٍ ِِشّ اٌؼمىد األخُشح أْ اٌفىائذ اٌزٍ رُْؾصذ ٔزُغخ االٔخشاغ فٍ ػٍُّخ اٌزٕبظش ال ؽصش 

 فبٌّٕبظشح رّٕؼ خجشاد رفعٍ ئًٌ ِهبساد ؽُبرُخ وشخصُخ وِؼشفُخ ورٕظُُّخ:

 رؼضَض اٌضمخ ثبٌٕفظ واعزخذاَ إٌّطك واألدٌخ واالرضاْ ورمذَش اٌزاد ٌذي اٌّزؼٍُّٓ  .1

 رىفُش أٔشطخ رؼضص االٔخشاغ اٌؾُىٌ واٌفؼبي ٌٍّزؼٍُّٓ .2

 رؼضَض اٌمذسح ػًٍ ثٕبء ورٕظُُ األفىبس .3

 ٌزؾًٍُ واٌجؾش اٌؼٍُرُّٕخ ِهبساد ا .4

 رؾغُٓ ِهبساد اٌزفىُش إٌمذٌ ؽُش َمىَ اٌطالة ثزمُُُ اٌّىظىع واٌجؾش فُه ِغجمًب  .5

 َىزغت اٌّذَٕىْ ارضأًب أفعً وئٌمبء اٌخطبة وِهبساد اٌزؾذس أِبَ اٌغّهىس .6

 ِضَذ ِٓ اٌضمخ ٌٍذفبع ػٓ اٌؾمُمخ ػٕذِب رشوط إٌّبلشخ ٌألوبرَت أو ػذَ اٌذلخ .7

 جٕبءح واعزخذاَ إٌّطكرمذَُ اٌؾغظ اٌ .8
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 ٔظبَ واٌُخ إٌّبظشح 

 

 

 : الٌة المناظرة 1رسم توضٌحً 
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 انجذول انزيُي:

 : التنسٌك الزمن1ًجدول 

ؼذ،فٍ هزا اٌخطبة  ُّ  .اٌؾغظ ٌصبٌؼ اٌمشاس، اٌّإَذَؼشض  اٌ

 .ِغجمبَغت أْ َىىْ اٌخطبة ِىزىة 

 

 انًؤيذ دلبئك 6

 َغزغىة اٌّزؾذس اٌّؼبسض األوي اٌّزؾذس اٌّإَذ األوي 

 

 االسخجىاب دلبئك 3

ؼذ، َمذَ اٌّؼبسض ُّ  فٍ هزا اٌخطبة اٌ

 .اٌؾغظ اٌّؼبسظخ ٌٍمشاس

 اْ َىىْ ِىزىة ِغجمب َغت ػًٍ اٌخطبة

 انًعارض دلبئك 6

 

 اٌّؼبسض األويَمىَ اٌّزؾذس اٌّإَذ  اٌضبٍٔ ثبعزغىاة اٌّزؾذس 

 االسخجىاب دلبئك 3

 اٌغشض ِٓ هزا اٌخطبة هى أْ اٌّزؾذس اٌّؼبسض اٌضبٍٔ

 َمىَ ثذؽط اٌؾغظ اٌزٍ لذِهب اٌّإَذ

 َقض انًعارض االول دلبئك 5

 َغزغىة اٌّزؾذس اٌّإَذ األوي اٌّزؾذس اٌّؼبسض اٌضبٍٔ

 

 االسخجىاب دلبئك 3

 وقج انخحضير دلُمزبْ 

 اٌّإَذ اٌضبٍٔ أوال أْ َذؽط اٌؾغظً َغت ػًٍ اٌّزؾذس 

 صُ اٌّزؾذس. اٌزٍ لذِهب اٌّؼبسض

 .َغت اْ َشد ػًٍ اٌهغّبد اٌزٍ ؽذصذ اصٕبء ٔمط اٌّؼبسض االوي

 َقض انًىاني األول دلبئك 7

 اٌضبٍٔ اٌّزؾذس اٌّإَذَغزغىة اٌّزؾذس اٌّؼبسض اٌضبٍٔ 

 

 االسخجىاب دلبئك 3

 وقج انخحضير دلُمزبْ 

 اٌخطبة ثُٓ      األوي َغت أْ َمغُ هزا اٌّؼبسض  اٌّزؾذس 

ئػبدح ثٕبء  والهّب  َغت ػًٍ         واٌّإَذح   اٌؾبالد اٌّؼبسظخ 

 وِٓ صُ ئػبدح ثٕبء لعُزه اٌهغّبد اٌّؼبسظخ ػًٍ اٌّإَذح

 َقض انًعارض انثاَي دلبئك 6

 وقج انخحضير دلُمزبْ 

ثُٓ اٌؾبالد  اٌخطبةَغت أْ َمغُ اٌّزؾذس اٌّإَذ األوي هزا 

وٍُهّب ئػبدح ثٕبء اٌهغّبد اٌّإَذح   ػًٍ  َغتواٌّإَذح اٌّؼبسظخ 

 صُ ئػبدح ثٕبء لعُزه ػًٍ اٌّؼبسظخ

 َقض انًىاني انثاَي دلبئك 4

 وقج انخحضير دلُمزبْ 
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 .َمذَ اٌّزؾذس اٌّؼبسض اٌضبٍٔ ؽغزهُ اٌخزبُِخ

ثشفط اٌمشاس  ٌٍؾبوُ   َغت أْ ٍَخص هزا اٌخطبة األعجبة األعبعُخ

 واألدٌخ اٌّمذِخ غىاي إٌّبلشخ ثٕبًء ػًٍ اٌؾغظ

 

 يهخص انًعارضىٌ دلبئك 3

 وقج انخحضير دلُمزبْ 

 .اٌضبٍٔ ؽغزهُ اٌخزبُِخ  َمذَ اٌّزؾذس اٌّإَذ 

َغت أْ ٍَخص هزا اٌخطبة األعجبة األعبعُخ ٌٍؾبوُ ٌزأوُذ اٌمشاس 

 إٌّبلشخواألدٌخ اٌّمذِخ غىاي  ثٕبًء ػًٍ اٌؾغظ

 

 يهخص انًؤيذوٌ دلبئك 3
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 :بخطىة انًُاظرة خطىةأثُاء 

 : خطوات المناظرة 2جدول 

 المواالة :الخطاب األول

 دلائك 6: المهلة

 .ٌمدم فرٌك المواالة حججهم لصالح المرار: الغرض

  الموالً األول: المتحدث

مسبما ٌمدم الحجج المؤكدة األولٌة هذا الخطاب المعد 

بٌنما سٌتمكن فرٌك المواالة من الرد على  لصالح المرار

 هجمات المعارضة الحمًا أثناء المناظرة 

" جدٌدة"ال ٌمكنهم طرح أفكار أو حجج رئٌسٌة 

المواالة فرٌك ٌخطط أن  المهم جدا لذلن، من. لصالحهم

أن ٌحتوي  وعلٌه ٌجببعناٌة لخطابهم المؤٌد للمرار 

 .أفضل الحجج لصالح المرار الخطاب على

هذه الحجج المؤكدة سٌتم الدفاع بها طوال فترة  

ٌجب ان ٌكتب بطرٌمة ممنعة  وهذا الخطاب المناظرة.

وكذلن ٌجب ان ٌكون مكتوب  والجمهور،للحاكم 

ٌكون مدعوًما جٌدًا  ٌجب أنوعلٌه  واضحة،بطرٌمه 

 بالثمة.بأدلة جدٌرة 

 

 االستجواب األول 

 دلائك 3: المهلة

 سؤال وجواب: الغرض

الموالً المتحدث المعارض األول ٌسأل أسئلة للمتحدث : المشاركون

 المناظرة.االستجواب هو جزء مهم من جولة النماش اثناء  األول،

لمشتركون مباشرة وجها ا هذه هً المرة الوحٌدة التً ٌتنالش فٌها

 .األغراض الرئٌسٌة لالستجوابهنان نوعان من  لوجه.

  1الغرض رلم 

 . ٌجب توضٌح المضاٌا أو الحجج الغٌر واضحة التوضٌح:

هل ٌمكنن من فضلن شرح حجتن ضد "مثل هذا السؤال البسٌط 

وهذا جٌد الن من المستحٌل أن تنالش جٌدًا عندما ال " خالفنا الثالث؟

الولت لتوضٌح ٌمنحن االستجواب    .تكون متأكدًا من حجج خصمن

 .أي ارتبان

   2الغرض رلم 

ٌسمح لن االستجواب بكشف نماط  ثانًٌا،: العٌوبالكشف عن  

  الخصم.التً ٌمدمها  الضعف الحجج أو األدلة  

 

 

 المعارضة : الخطاب الثانً

 دلائك 6: المهلة

 المرار.ٌمدم فرٌك المعارضة حججهم ضد : الغرض

 المواالة،المعارض األول تماًما مثل فرٌك : المتحدث

 الرئٌسٌة. للمرار حججهٌحدد المعارض 

مما ٌعنً أنه من غٌر  مسبمًا،وهو أًٌضا خطاب ُمعد 

المتولع أن ٌتم االجابة مباشرة على الحجج الممدمة من 

 المواالة.لبل فرٌك 

كل فرٌك بعد خطاب كال من الفرٌمٌن سٌعرض 

 .مجموعه من الحجج لصالحهم

الخطوة المنطمٌة المادمة للفرٌمٌن هً البداٌة فً 

 .من لبل الخصوم المباشرة ستكونالهجمات 

 

 

 

 االستجواب الثانً

 دلائك 3: المهلة

 سؤال وجواب: الغرض

للمتحدث المعارض المتحدث الموالً الثانً ٌسأل أسئلة : المشاركون

 .األول
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 األول  المعارض  نقض: الخطاب الثالث

 دلائك 5: المهلة

الخطاب المؤٌد  المعارض نمض الفرٌك: الغرض

 للمرار.

 المعارض الثانً: المتحدث

بٌنما المعارض االول لدم الخطاب المعارض سٌكون 

على المعارض الثانً التخطٌط لهجومهم ضد الخطاب 

  للمرار.المؤٌد 

فً هذا الخطاب سٌمدم الفرٌك المعارض   تفنٌده 

 . الخطاب المؤٌد للمرار (إجابات على)

نمض أو على األلل التملٌل  المعارضٌن هوالهدف من 

 للمرار.من الحجج المؤٌدة 

 

 االستجواب الثالث 

 دلائك 3: المهلة

 سؤال وجواب: الغرض

ٌطرح المتحدث الموالً األول أسئلة للمتحدث : المشاركون

 المعارض الثانً

 .دلٌمتان: ولت التحضٌر

ٌتم منح جمٌع المتحاورٌن دلٌمتٌن فً هذا الولت سٌتم التحضٌر  

  المستمبلٌةللخطابات 

الخطاب الذي سٌمدم  الموالً الثانًهذا مهم بشكل خاص للمتحدث 

 .التالً

 

 الموالً األول نقض الرابع:الخطاب 

 دلائك 7: المهلة

الخطاب المعارض للمرار  الموالة ٌنمض فرٌك: الغرض

 .وٌعٌد بناء لضٌتهم

 الموالً الثانً : المتحدث

فً  الخطابات تحدًٌااألول من أكثر  نمض الموالًٌعتبر 

النماش ألنه ٌتطلب من النالض الموالً الثانً المٌام 

 بأمرٌن 

التً لدمت  نمض الحججعلٌها / علٌه  أوالً: ٌجب  

 المعارض.خالل الخطاب 

 الثانً.فعل المتحدث المعارض تماما مثل ما 

الموالٌة علٌها إعادة بناء المضٌة /  ٌجب علٌه ذلن،بعد 

 . تعرضت للهجوم للتو التً

النالض الموالً االول هو الذي ٌمتلن أطول خطاب فً 

 المناظرة.

 ولكن ٌجب تمسٌم الولت بعناٌة بٌن المهمتٌن 

 هنا المهمتٌن االمرلتمرر كٌفٌة تمسٌم الولت بٌن هذه 

 الثانً.مترون للمتحدث الموالً 

 

 االستجواب الرابع 

 دلائك 3: المهلة

 سؤال وجواب: الغرض

المتحدث الموالً  المعارض الثانًٌستجوب المتحدث : المشاركون

 .الثانً

 

 

 : دقٌقتانلتحضٌروقت 
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المعارض قض ن الخامس:الخطاب 

 الثانً

 دلائك 6: المهلة

إعادة بناء الهجوم على : الغرض

المضٌة المؤٌدة للمرار وإعادة بناء 

 للمرار.المضٌة المعارضة 

 االول  المعارض: المتحدث

المعارضة اآلن حان دور الفرٌك 

التوازن بٌن الولت فً كلتا  لتحمٌك

 الحالتٌن 

هذه هً اخر فرصة لبل توضٌح 

  .حججهم والدفاع وتموٌةالملخص 

المتحدث المعارض االول ٌجب أن 

ٌدافع عن المضٌة المعارضة للمرار 

 المعرض ضدوٌعٌد بناء الهجوم 

ٌجب أن ٌبدأ  للمرار.الخطاب المؤٌد 

التركٌز على  معارض فًالفرٌك 

 لٌس هنان.  المضاٌا الحاسمة للنماش

الولت المناسب للخوض فً تفاصٌل 

 كبٌرة حول كل لضٌة فً المناظرة

: ولت التحضٌر

 دلٌمتان

 

 الموالً الثانًنقض  السادس:الخطاب 

 دلائك 4: المهلة

إعادة بناء الهجوم على المضٌة : الغرض

بناء المضٌة المؤٌدة  للمرار وإعادةالمعارضة 

 .للمرار

 الموالً االول : المتحدث

على فرصته  المواالة اآلنٌحصل فرٌك 

وتموٌة  توضٌح الملخص والدفاعاألخٌرة لبل 

من النمض  النمض ألل بدلٌمتٌنهذا  .حججهم

ٌجب أن ٌواصل  فإن الثانً لذاالمعارض 

الفرٌك المؤٌد للمرار التركٌز على المضاٌا 

 .الحاسمة للنماش

 

 ولت التحضٌر:

 دلٌمتان 

 

الملخص المعارض  السابع:الخطاب 

 للقرار 

 دلائك 3: المهلة

تلخٌص أسباب فوز الفرٌك : الغرض

 .المعارض بالمناظرة

 المعارض الثانً : المتحدث

الملخص بالطبع هو الفرصة األخٌرة 

 .المرار الحاكم برفضإللناع 

وبدالً من الخوض فً لضٌة تلو 

ٌجب أن  المضٌتٌن،األخرى فً كلتا 

فً العدٌد من  ٌبلور الملخص النماش

. فٌها للحاكم للنظرالحجج الرئٌسٌة 

ٌجب أن تكون هذه الحجج هً المضاٌا 

 الرئٌسٌة

ولت التحضٌر: 

 دلٌمتان

 

 الملخص المؤٌد للقرار  الثامن:الخطاب 

 دلائك 3: المهلة

تلخٌص أسباب فوز الفرٌك الموالً : الغرض

 .بالمناظرة

 المؤٌد الثانً : المتحدث

الفرصة األخٌرة إللناع  الموالً هوالملخص 

بدالً من الخوض فً  .المرار الحاكم بتأٌٌد

ٌجب  المضٌتٌن،لضٌة تلو األخرى فً كلتا 

فً عدة حجج  أن ٌبلور الملخص النماش

ٌجب أن تكون  الحاكم.رئٌسٌة لكً ٌنظر فٌها 

فً تحدٌد  هذه الحجج هً المضاٌا الرئٌسٌة

 الفائز بالمنالشة

 

 تمٌٌم الحكام
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 تحدٌد الفائز بالمنالشةفً 

 

 

  انًُاظرة:بعذ 
 

  مباشرة بعد المناظرة من المعتاد ان ٌتصافح الفرٌمٌن 

 أي أدلة أو مواد تمت اعارتها اثناء المناظرة ٌجب ان ٌتم اعادتها. 

  بالطبع،والتً  للمحاورٌن،سٌكون لدى الماضً بعض التعلٌمات الموجزة  األحٌان،فً بعض 

  احترام.ٌنبغً االستماع إلٌها بكل 

 ،المناظرة التالٌةٌجب على جمٌع المتحاورٌن تنظٌف موادهم واالنتمال إلى  أخًٌرا. 

 ٌجب ان ٌتم التأكد من إعادة ترتٌب المكاتب أو الطاوالت التً للٌوم، فاخر مناظرة  ًإذا كانت هذه المناظرة ه

 تغٌر مكانها 

  من التخلص من أي لمامة المناظرة بالتأكدمساعدة مضٌف. 
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 رٕظُُ اٌؾغظ واٌزفُٕذ 

إٌّبظشح هٍ ػجبسح ػٓ عٍغٍخ ِٓ اٌؾغظ ٌىً ِٕهب هُئخ ووظُفخ وأهُّخ ِخزٍفخ. رىعذ اٌؼذَذ ِٓ ّٔبرط إٌّبظشح وأهّهب 

 واٌزٌ َزىىْ ِّب ٍٍَ: اٌخطبةهى رٕغُك دػُ 

 صبُٔب. اٌخ( -)أوال رزُؼ ٌٍّغزّغ ِؼشفخ اٌّىبْ إٌّبعت فٍ اٌغُبق ٌٍؾغخ. خشَطخ شفهُخِؼبٌُ ٌٍخطبة:  .1

 االدػبء: ثُبْ اٌؾغخ ؽُش َغت أْ َىىْ ِىعضا ولىَب. .2

 ثبٌّٕطك واألدٌخ. دػُ اٌؾغخ .3

 صالس غشق ٌإلعبثخ ػٍُهب: َىعذ ٔىػبْ ِٓ اٌؾغظ اٌزفُٕذ واٌزّذَذ، ورىعذ

 أْ رزفك ِغ اٌؾغخاالحفاق : 

 :أْ رىافك عضئُب وٌىٓ رخعغ ٌٍزؼذًَ. انخعذيم 

 :أْ رضجذ أٔهب ػًٍ خطأ. انخفُيذ 

 فٍ خطبة الؽك. هى ػٍُّخ ئػبدح صُبغخ ؽغزه ودػّهب انخًذيذ 

 ِب ٍٍَ: انخًذيذ انفعالَشًّ 

 .اٌزىوُذ: أْ رزأوذ ِٓ أْ اٌٍغٕخ رفهُ ؽغزه 

 .اٌزؼًٍُ: رمذَُ أدٌخ ئظبفُخ ٌذػُ ِىلفه 

  ٌه ئظبفخ أفىبس عذَذح ٌذػُ اٌّىلف.اٌزذًٌُ: ئظبفخ ؽغخ عذَذح )ئظبفُخ(: فٍ ثؼط األؽُبْ لذ َىىْ ِٓ اٌّفُذ 

 واٌزٌ َّىٓ اٌمُبَ ثه ػٓ غشَك:انخُظيى 

اٌزٍ رؼمت اٌؾغظ اٌزٍ رُ رمذَّهب خالي إٌّبلشخ واٌزٍ رزُؼ ٌه سؤَخ اٌزبسَخ اٌىبًِ ٌٍؾغخ ِٓ  حذويٍ انًالحظاث .1

 خالي اٌمشاءح ثبٌزشرُت.

 عزشد ػٍُهب. ورىظُؼ اٌؾغخ اٌزٍ إلخجبس اٌٍغٕخ وخصىِه "ػٓ ِىلفه يعانى نخطابك .2

 انبحث واألدنت

 انبحث

 صُبغخ عإاي ثؾضٍ ٍَجٍ اٌّؼبَُش اٌزبٌُخ: .1

 أْ َىىْ عإاي واظؼ وِؾذد 

 أْ رىىْ هٕبن ئعبثخ واظؾخ ٌٍغإاي 

 أْ رىىْ اإلعبثخ راد ِغضي 

 ِمبالد أو ؽزً ِمبثالد شخصُخ. ثُبٔبد، االٔزشٔذ، لبػذحاٌجؾش ثبعزخذاَ  .2
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  أْ رغغً ٔزبئغه ورذوْ اٌّالؽظبد. .3

 صُع بطاقاث األدنت

 َزىىْ ِٓ صالصخ أعضاء ِخزٍفخ: اٌؼالِخ، االعزشهبد، واٌذًٌُ. اٌذًٌُ فٍ إٌّبظشح

o :ًٌظغ ػالِخ ػًٍ اٌّمبغغ اٌّفُذح  اٌخطىح االو 

o :لص إٌص اٌزٌ ؽذدره صُ لُ ثٍصمه   اٌخطىح اٌضبُٔخ 

 اإلسشبداد اٌخبصخ ثشأْ اٌمص واٌٍصك:ثؼط 

 .لص فٍ اٌغُبق 

 .ب ًّ  لص اٌغًّ اٌىبٍِخ دائ

  ِٓ عًّ 7ئًٌ  3رزىىْ ثطبلخ األدٌخ اٌغُذح ػبدح 

o :َغت االعزشهبد ثّصذس  اٌخطىح اٌضبٌضخ 

o :ٔظُ أدٌزه. اٌخطىح اٌشاثؼخ 

اال أه لذ رجذوا ػٍُّخ عّغ األدٌخ ِؼمذح ثؼط اٌشٍء، ِغ وعىد االعزشهبد ثّصذس واٌمص واٌٍصك،  :انخالصت

األعبعُبد. اػذاد األدٌخ العزخذاِهب فٍ عىٌخ إٌّبظشح ثجغبغخ رؼٍٕ اَغبد الزجبعبد ِفُذح ورذوَٓ ِٓ 

 ٍِخص ِب َمىٌه االلزجبط ووزبثخ ِصذس االلزجبط.

 انًهاراث انًطهىبت

 ىػه.رؾعُش ِىظ .1

 اثك واوذ ػًٍ اٌّىظىع. .2

 رؾذس ثجػء ووظىػ وعبرثُخ. .3

 وٓ واصمب ِغ ِىظىػه. .4

 فىش فٍ ٌغخ عغذن وِب رمىٌه ٌغّهىسن. .5

 اعزّغ ودوْ اٌّالؽظبد. .6

 رىلغ أعئٍخ خصّه لجً ٔطمهب. .7

 أخجش لصخ أو أػِػ رىظًُؾب ثّضبي ٌزىظُؼ وعهخ ٔظشن. .8

 اعزخذَ اعزٕزبًعب لىًَب. .9
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 اٌمىاػذ واٌششوغ 

 ( Cross-Examinationالمناظرة عبر االستجواب )

حٌث ٌستمع  .هً نوع من انواع المناظرات حٌث ٌتم فٌها منح فرٌك من المتسابمٌن الفرصة لمنالشة فرٌك آخر وجهاً لوجه

المتسابك بشكل نمدي إلى حجج الخصم، وٌحلل وٌفحص جوهر المعلومات التً ٌتم اإلدالء بها وٌمدم الحجج لمعارضة 

ٌتطلب هذا النوع من المناظرات مهارة فً االستماع وصٌاغة حجج بحجج لوٌة، والدفاع عن  ممترحات لٌد المنالشة،ال

  .بشكل مثٌر للنماش، كما ٌختبر جمٌع جوانب لدرات الطالب على النماش .تلن الحج

 متسابمٌن  3فً مناظرة االستجواب هنان فرٌمان ٌتألف كل منهما من 

  ًالفرٌك الموال 

 لفرٌك المعارض ا 

 القواعد: 

ترتٌب اإلجراءات: لبل بداٌة المناظرة ٌجب على الفرٌمٌن المتنافسٌن التواجد فالماعة المخصصة لبل بداٌة  .1

حالما انتهاءه  المناظرة بدلائك إلعطاء رئٌس الحكام الولت الكافً لتسجٌل االسماء وانهاء االعمال اإلدارٌة االخرى،

 وتجرى المناظرة وفك التنظٌم المتبع. لتحدٌد الفرٌك المعارض والفرٌك الموالً،ٌموم بأجراء المرعة 

تمع على عاتك رئٌس الحكام مسؤولٌة التأكد من ان كل فرٌك لدٌه الفرصة لتمدٌم بٌان احتجاجً فٌما ٌتعلك باي  .2

 )الولت، االمور الفنٌة او التمنٌة( جانب من جوانب الجلسة

 الطعون واالستئنافات   ال توجد أدلة وحجج جدٌدة فً .3

 ال ٌجوز ألعضاء اي جانب تمدٌم أدلة جدٌدة أو تمدٌم حجج جدٌدة فً الطعن او فً الختام. .4

 عدم تحضٌر الخطب أثناء الدحض  .5

  ٌجب أن تكون جمٌع األدلة حمٌمٌة ووالعٌة ومستشهد بها بشكل صحٌح وتحظر األدلة الملفمة او المزورة. .6

   .بشكل صحٌحٌجب االستشهاد بجمٌع األدلة  .7

 .ٌجب أن تكون جمٌع األدلة موثمة بالكامل بالمؤلف والعنوان والمصدر والصفحة وتارٌخ النشر .8

 ٌجب إظهار نسخ من األدلة .9

بناًء على طلب الماضً أو الفرٌك المنافس، ٌجب أن تكون الفرق جاهزة لتمدٌم أدلة من نسخ النص األصلً  .10

 .للمنشور أو ممتطفات منه
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 ضابط انىقج 
 

 إلى انتهاء الولت او لرب انتهائه. لإلشارة األجراس رنٌن عن مسؤول فأنت الولت، ضابط بصفتن

 ."األجراس" من اثنٌن المتحدث ٌتلمى سوف

 

 . المتحدث ولت انتهاء دلٌمتٌن لبل ٌكون ما عادة التحذٌر جرس واحد: تحذٌر جرس 

 . المتحدث ولت انتهاء إلى هذا ٌشٌر أخٌر: مزدوج جرس

 

 ألي ٌستمر، المتحدث كان المزدوج، إذا الجرس هذا من وجٌزة فترة بعد خطابه أو حدٌثه ٌنهً المتحدث أن المتولع من

 وٌخصم الخطاب فً النظر عن الماضً ٌتولف ما أكثر(، عادة أو ثانٌة ثالثون المثال، سبٌل على) طوٌلة زمنٌة فترة

 .إضافً لولت ٌتحدثون الذٌن للمتحدثٌن عادلة غٌر مٌزة إعطاء لتجنب العالمات وهذا
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 انخحكيى
 

 وهً: األسلوب والمحتوي واالستراتٌجٌة  معاٌٌر التحكٌمٌعتمد التحكٌم على 

 .5هً  أدنى عالمة وتكون ،10 من العالمة

 المتحدث منطمٌة مدى ٌحدد ما وهو والبراهٌن، الحجج عرض فً المتحدث ٌستخدمها التً الطرٌمة هو األسلوب 

 .اإللناعٌة ولدرته

 المتحدث، أعدها التً المستملة الحجج جودة تمٌٌم ٌتضمن وهذا المتحدث، ٌعرضها التً المواد إلى ٌشٌر المحتوى 

 المعارضة. حجج نحو وجهها التً التفنٌد حجج وجودة

 واضح، بشكل خطابه عناصر نظم لد المتحدث أن كٌف تمٌٌم ٌتضمن وهذا الخطاب، تنظٌم إلى تشٌر االستراتٌجٌة 

 بها ٌتمدم التً الحجج مع تماماً  تتسك المتحدث حجج أن وكٌف للمناظرة، الرئٌسة المضاٌا بالفعل أدرن لد أنه وكٌف

 له. المخصص الولت مع تماماً  ٌتناسب الخطاب أن وكٌف الفرٌك، فً زمالؤه

 

 واالستراتٌجٌة والمحتوى األسلوب عالمات جمع

  :كالتالً وتحتسب واالستراتٌجٌة، واألسلوب المحتوى فً المتحدث عالمات إجمالً هً العالمة هذهتكون 

 : الٌة العالمات3 جدول

 معاٌٌر التقٌٌم  المستوي

 االستراتٌجٌة المحتوى األسلوب

 11 11 11 استثنائً

 9 9 9 ممتاز

 8 8 8 جداً  جٌد

 7 7 7 جٌد

 6 6 6 جداً  ممبول

 5 5 5 تطوٌر إلى بحاجة

   االستراتٌجٌة فً المتحدث عالمة +المحتوى فً المتحدث عالمة + األسلوب فً المتحدث عالمة =للمتحدث  النهائٌة العالمة
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 ًَارج ارشاديت:
 

 ورقت انخقييى 
 

 : جدول التمٌٌم4 جدول
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 انرئيس  يهاو
 

 الرئٌس مهام:  5 جدول

 الدور ر.

 جهز الغرفة لبل المنالشة  .1

موضوع ولدم  لجنة التحكٌمرحب بجمهورن و  .2

 المناظرة ككل 

 ثم لجنة التحكٌملدم كل فرٌك   .3

مدم كل متحدث لٌؤدي اعالن ولت كل متحدث ثم ت  .4

 دوره   

بعد انتهاء المتحدث األخٌر، لدم الحكم إلعالن   .5

 النتٌجة وإعطاء مراجعتهم 

تمدٌم كل فرٌك إلعطاء كلمة شكر )البدء بالفرٌك   .6

 الخاسر(

 .المناظرةاختتم   .7

 بهذا تنتهً منالشة هذا المساء.

 ودعمكم،أود أن أشكركم جمٌعًا على حضوركم 

 مناظراتهم وأتمنى لكال الفرٌمٌن التوفٌك فً 

 المستمبلٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 


