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تحكيم األسلوب

المتحّدث األّول اقتراح: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

3
مفــردات املتحــّدث غنّيــة، ولغتــه مناســبة للقضّيــة املطروحــة؛ تنــّوع الفصحــى والعامّيــة مناســب لألفــكار 

املطروحــة، ويغنــي الطــرح. 
اللّغة والوضوح  

2والّسالسة
مفرداتــه جّيــدة، ولغتــه مناســبة، لكــن تنــّوع خطابــه مــن الفصحــى إلــى العامّيــة لــم يســتخدم بطريقــة فّعالــة 

يف طــرح األفــكار، إضافــة إلــى اعتمــاده علــى مفــردات محــّددة ومكــّررة أثنــاء طــرح أفــكاره.

1
مفرداتــه ضعيفــة، ولغتــه غيــر مناســبة، ويغلــب عليــه اســتخدام مفــردات غيــر صالــح ذكرهــا يف املناظــرة؛ 

)ليســت البيضــاء(، ويفتقــر للمفــردات الغنّيــة اّلتــي تخــدم القضّيــة. 

3
املتحــّدث طلــق اللّســان، ولديــه قــدرة عاليــة علــى اإلقنــاع. كان ألســلوبه دور كبيــر يف إيصــال أفــكاره 

وإثباتهــا.  بسالســة 

2الطالقة واإلقناع
املتحــدث لديــه طالقــة محــدودة يف الــكالم، وقــدرة مقبولــة علــى اإلقنــاع، لــم يكــن أســلوبه مقنعــاً مبــا فيــه 

الكفايــة؛ )لــم يخــدم احملتــوى مبــا يكفــي(. 

1
ــر اّلــذي  لــم يكــن خطــاب املتحــّدث مقنعــاً، أســلوب الطــرح لــم يجعــل اخلطــاب مقنعــاً؛ )غلــب عليــه التوّت

ــر يف اإلقنــاع(. يؤّث

3
ــه، وال يخــّل  ــط أعصاب ــدوء، يســتطيع ضب ــات به ــاط املعلوم ــّي، يســتجيب لنق ــر هجوم ــّي، غي ــر انفعال غي

بأدبّيــات املناظــرة. 
الّثقة بالنفس 

2والهدوء
انفعــل املتحــّدث بعــض الشــيء أثنــاء خطابــه، أو أثنــاء اإلجابــة عــن نقــاط املعلومــات، يحتــّد قليــاًل )مبــا ال 

يناســب املوقــف والفكــرة املطروحــة(، يخــّل بأدبّيــات املناظــرة. 

1 املتحّدث انفعالّي، مستخّف بالفريق اآلخر، يخّل بأدبّيات املناظرة بوضوح.

4-3
اخلطــاب حيــوّي وملهــم، يســتخدم أســاليب متنّوعــة يف الطــرح، يتمّيــز بالطــرح املتسلســل والغنــّي باألمثلــة؛ 

فالتنــّوع باألســاليب ينفــع القضّيــة كثيــراً. 
2اإلبداع يف الطرح قّدم املتحّدث أمثلة متنّوعة تخدم خطابه، لكن تطغى عليها املبالغة؛ وهو ما أّثر يف فهم اخلطاب. 

1 يطغى على اخلطاب التكرار والنمط التقليدّي بالطرح، يفتقد التحليل السلس واملترابط.

3 واضٌح وارتفاعه مناسٌب، والنغمة مناسبة للخطاب. 

2الّصوت صوت املتحّدث مرتفع قلياًل، أو منخفض مبا ال يتناسب مع خطابه. 

1 غير مناسب للخطاب، يؤّثر بوضوح يف فهم خطاب املتحّدث.
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المتحّدث األّول معارضة: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

3
ــة، ولغتــه مناســبة للقضّيــة املطروحــة، تنــّوع الفصحــى والعامّيــة مناســب لألفــكار  مفــردات املتحــّدث غنّي

املطروحــة، ويغنــي الطــرح. 
اللّغة والوضوح  

2والّسالسة
ــة لــم يســتخدم بفعاليــة يف  مفرداتــه جّيــدة، ولغتــه مناســبة، لكــن تنــّوع خطابــه مــن الفصحــى إلــى العامّي

طــرح األفــكار، إضافــة إلــى اعتمــاده علــى مفــردات محــّددة ومكــّررة أثنــاء طــرح أفــكاره.

1
مفــردات املتحــّدث ضعيفــة، ولغتــه غيــر مناســبة، ويغلــب عليــه اســتخدام مفــردات غيــر صالــح ذكرهــا يف 

املناظــرة؛ )ليســت البيضــاء(، ويفتقــر للمفــردات الغنّيــة اّلتــي تخــدم القضّيــة. 

3
املتحــّدث طلــق اللّســان، ولديــه قــدرة عاليــة علــى اإلقنــاع. كان ألســلوبه دوٌر كبيــٌر يف إيصــال أفــكاره 

وإثباتهــا.  بسالســة 

2الطالقة واإلقناع
لديــه طالقــة محــدودة يف الــكالم، وقــدرة مقبولــة علــى اإلقنــاع، لــم يكــن أســلوبه مقنعــاً مبــا فيــه الكفايــة؛ 

)لــم يخــدم احملتــوى مبــا يكفــي(. 

1
ــر يف  ــذي يؤّث ــر اّل ــه التوّت ــم يجعــل اخلطــاب مقنعــاً؛ )غلــب علي ــه مقنعــاً، أســلوب الطــرح ل ــم يكــن خطاب ل

ــاع(. اإلقن

3
ــه، وال يخــّل  ــط أعصاب ــدوء، يســتطيع ضب ــات به ــاط املعلوم ــّي، يســتجيب لنق ــر هجوم ــّي، غي ــر انفعال غي

بأدبّيــات املناظــرة. 
الّثقة بالنفس 

2والهدوء
انفعــل بعــض الشــيء أثنــاء خطابــه، أو أثنــاء اإلجابــة عــن نقــاط املعلومــات، يحتــّد قليــاًل )مبــا ال يناســب 

املوقــف والفكــرة املطروحــة(، يخــّل بأدبّيــات املناظــرة.

1 املتحّدث انفعالّي، مستخّف بالفريق اآلخر، يخّل بأدبّيات املناظرة.

4-3
اخلطــاب حيــوّي وملهــم، يســتخدم أســاليب متنّوعــة يف الطــرح، يتمّيــز بالطــرح املتسلســل والغنــّي باألمثلــة؛ 

فالتنــّوع باألســاليب ينفــع القضّيــة كثيــراً. 
2اإلبداع يف الطرح قّدم املتحّدث أمثلة متنّوعة تخدم خطابه، لكن تطغى عليها املبالغة؛ وهو ما أّثر يف فهم اخلطاب. 

1 يطغى على اخلطاب التكرار والنمط التقليدي بالطرح، يفتقد التحليل السلس واملترابط.

3 واضٌح، وارتفاعه مناسٌب، والنغمة مناسبة للخطاب. 

2الّصوت صوت املتحّدث مرتفٌع قلياًل، أو منخفٌض مبا ال يتناسب مع خطابه. 

1 غير مناسب للخطاب، يؤّثر بوضوح يف فهم خطاب املتحّدث.
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المناظرة

مهارُة يمكنَك باكتسابها بناء رأيَك الخاّص حول أّي موضوع، 
وإيصال أفاكرَك بطريقة يحترمها الجميع.

المتحّدث الّثاني اقتراح: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

3
ــة، ولغتــه مناســبة للقضّيــة املطروحــة، تنــّوع الفصحــى والعامّيــة مناســب لألفــكار  مفــردات املتحــّدث غنّي

املطروحــة، ويغنــي الطــرح. 
اللّغة والوضوح  

2والّسالسة
ــة لــم يســتخدم بفعالّيــة يف  مفرداتــه جّيــدة، ولغتــه مناســبة، لكــن تنــّوع خطابــه مــن الفصحــى إلــى العامّي

طــرح األفــكار، إضافــة إلــى اعتمــاده علــى مفــردات محــّددة ومكــّررة أثنــاء طــرح أفــكاره.

1
مفــردات املتحــّدث ضعيفــة، ولغتــه غيــر مناســبة، ويغلــب عليــه اســتخدام مفــردات غيــر صالــح ذكرهــا يف 

املناظــرة؛ )ليســت البيضــاء(، ويفتقــر للمفــردات الغنّيــة اّلتــي تخــدم القضّيــة. 

3
املتحــّدث طلــق اللّســان، ولديــه قــدرة عاليــة علــى اإلقنــاع.  كان ألســلوبه دور كبيــر يف إيصــال أفــكاره 

بسالســة وإثباتهــا. 

2الطالقة واإلقناع
املتحــّدث لديــه طالقــة محــدودة يف الــكالم، وقــدرة مقبولــة علــى اإلقنــاع، لــم يكــن أســلوبه مقنعــاً مبــا فيــه 

الكفايــة؛ )لــم يخــدم احملتــوى مبــا يكفــي(. 

1
ــر اّلــذي  لــم يكــن خطــاب املتحــّدث مقنعــاً، أســلوب الطــرح لــم يجعــل اخلطــاب مقنعــاً؛ )غلــب عليــه التوّت

ــر يف اإلقنــاع(. يؤّث

3
ــه، وال يخــّل  ــط أعصاب ــدوء، يســتطيع ضب ــات به ــاط املعلوم ــّي، يســتجيب لنق ــر هجوم ــّي، غي ــر انفعال غي

بأدبّيــات املناظــرة. 
الّثقة بالنفس 

2والهدوء
انفعــل املتحــّدث بعــض الشــيء أثنــاء خطابــه، أو أثنــاء اإلجابــة عــن نقــاط املعلومــات، يحتــّد قليــاًل )مبــا ال 

يناســب املوقــف والفكــرة املطروحــة(، يخــّل بأدبّيــات املناظــرة. 

1 املتحّدث انفعالّي، مستخّف بالفريق اآلخر، يخّل بأدبّيات املناظرة.

4-3
اخلطــاب حيــوّي وملهــم، يســتخدم أســاليب متنّوعــة يف الطــرح، يتمّيــز بالطــرح املتسلســل والغنــّي باألمثلــة؛ 

فالتنــّوع باألســاليب ينفــع القضّيــة كثيــراً. 
2اإلبداع يف الطرح قّدم املتحّدث أمثلة متنّوعة تخدم خطابه، لكن تطغى عليها املبالغة؛ وهو ما أّثر يف فهم اخلطاب. 

1 يطغى على اخلطاب التكرار والنمط التقليدّي بالطرح، يفتقد التحليل السلس واملترابط.

3 واضٌح، وارتفاعه مناسٌب، والنغمة مناسبة للخطاب. 

2الّصوت صوت املتحّدث مرتفٌع قلياَل، أو منخفٌض مبا ال يتناسب مع خطابه. 

1 غير مناسب للخطاب، يؤّثر بوضوح يف فهم خطابه.

مجاالت التحكيم 6



المتحّدث الّثاني معارضة: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

3
ــة، ولغتــه مناســبة للقضّيــة املطروحــة، تنــّوع الفصحــى والعامّيــة مناســب لألفــكار  مفــردات املتحــّدث غنّي

املطروحــة، ويغنــي الطــرح. 
اللّغة والوضوح  

2والّسالسة
ــة لــم يســتخدم بفعاليــة يف  مفرداتــه جّيــدة، ولغتــه مناســبة، لكــن تنــّوع خطابــه مــن الفصحــى إلــى العامّي

طــرح األفــكار، إضافــة إلــى اعتمــاده علــى مفــردات محــّددة ومكــّررة أثنــاء طــرح أفــكاره.

1
مفرداتــه ضعيفــة، ولغتــه غيــر مناســبة، ويغلــب عليــه اســتخدام مفــردات غيــر صالــح ذكرهــا يف املناظــرة 

)ليســت البيضــاء(، ويفتقــر للمفــردات الغنّيــة اّلتــي تخــدم القضّيــة. 

3
املتحــّدث طلــق اللّســان، ولديــه قــدرة عاليــة علــى اإلقنــاع. كان ألســلوبه دوٌر كبيــٌر يف إيصــال أفــكاره 

وإثباتهــا.  بسالســة 

2الطالقة واإلقناع
لديــه طالقــة محــدودة يف الــكالم، وقــدرة مقبولــة علــى اإلقنــاع، لــم يكــن أســلوبه مقنعــاً مبــا فيــه الكفايــة؛ 

)لــم يخــدم احملتــوى مبــا يكفــي(. 

1
ــر يف  ــذي يؤّث ــر اّل ــه التوّت ــم يجعــل اخلطــاب مقنعــاً؛ )غلــب علي ــه مقنعــاً، أســلوب الطــرح ل ــم يكــن خطاب ل

ــاع(. اإلقن

3
ــه، وال يخــّل  ــط أعصاب ــدوء، يســتطيع ضب ــات به ــاط املعلوم ــّي، يســتجيب لنق ــر هجوم ــّي، غي ــر انفعال غي

بأدبّيــات املناظــرة. 
الّثقة بالنفس 

2والهدوء
انفعــل بعــض الشــيء أثنــاء خطابــه، أو أثنــاء اإلجابــة عــن نقــاط املعلومــات، يحتــّد قليــاًل )مبــا ال يناســب 

املوقــف والفكــرة املطروحــة(، يخــّل بأدبّيــات املناظــرة. 

1 املتحّدث انفعالّي، مستخّف بالفريق اآلخر، يخّل بأدبّيات املناظرة.

4-3
اخلطــاب حيــويٌّ وملهــٌم، يســتخدم أســاليب متنّوعــة  يف الطــرح، يتمّيــز بالطــرح املتسلســل والغنــّي باألمثلــة؛ 

فالتنــّوع باألســاليب ينفــع القضّيــة كثيــراً. 
2اإلبداع يف الطرح قّدم املتحّدث أمثلة متنّوعة تخدم خطابه، لكن تطغى عليها املبالغة؛ وهو ما أّثر يف فهم اخلطاب. 

1 يطغى على اخلطاب التكرار والنمط التقليدّي بالطرح، يفتقد التحليل السلس واملترابط.

3 واضٌح، وارتفاعه مناسٌب، والنغمة مناسبة للخطاب. 

2الّصوت صوت املتحّدث مرتفٌع قلياًل، أو منخفٌض مبا ال يتناسب مع خطابه. 

1 غير مناسب للخطاب، يؤّثر بوضوح يف فهم خطاب املتحّدث.

7مجاالت التحكيم
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المتحّدث الّثالث اقتراح: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

3
ــة، ولغتــه مناســبة للقضّيــة املطروحــة، تنــّوع الفصحــى والعامّيــة مناســب لألفــكار  مفــردات املتحــّدث غنّي

املطروحــة، ويغنــي الطــرح. 
اللّغة والوضوح  

2والّسالسة
ــة لــم يســتخدم بفعاليــة يف  مفرداتــه جّيــدة، ولغتــه مناســبة، لكــن تنــّوع خطابــه مــن الفصحــى إلــى العامّي

طــرح األفــكار، إضافــة إلــى اعتمــاده علــى مفــردات محــّددة ومكــّررة أثنــاء طــرح أفــكاره.

1
مفــردات املتحــّدث ضعيفــة، ولغتــه غيــر مناســبة، ويغلــب عليــه اســتخدام مفــردات غيــر صالــح ذكرهــا يف 

املناظــرة؛ )ليســت البيضــاء(، ويفتقــر للمفــردات الغنّيــة اّلتــي تخــدم القضّيــة. 

3
املتحــّدث طلــق اللّســان، ولديــه قــدرة عاليــة علــى اإلقنــاع. كان ألســلوبه دور كبيــر يف إيصــال أفــكاره 

وإثباتهــا.  بسالســة 

2الطالقة واإلقناع
لديــه طالقــة محــدودة يف الــكالم، وقــدرة مقبولــة علــى اإلقنــاع، لــم يكــن أســلوبه مقنعــاً مبــا فيــه الكفايــة؛ 

)لــم يخــدم احملتــوى مبــا يكفــي(. 

1
ــر يف  ــذي يؤّث ــر اّل ــه التوّت ــم يجعــل اخلطــاب مقنعــاً؛ )غلــب علي ــه مقنعــاً، أســلوب الطــرح ل ــم يكــن خطاب ل

ــاع(. اإلقن

3
ــه، وال يخــّل  ــط أعصاب ــدوء، يســتطيع ضب ــات به ــاط املعلوم ــّي، يســتجيب لنق ــر هجوم ــّي، غي ــر انفعال غي

بأدبّيــات املناظــرة. 
الّثقة بالنفس 

2والهدوء
انفعــل بعــض الشــيء أثنــاء خطابــه، أو أثنــاء اإلجابــة عــن نقــاط املعلومــات، يحتــّد قليــاًل )مبــا ال يناســب 

املوقــف والفكــرة املطروحــة(، يخــّل بأدبّيــات املناظــرة. 

1 املتحّدث انفعالّي، مستخّف بالفريق اآلخر، يخّل بأدبّيات املناظرة بوضوح.

4-3
اخلطــاب حيــويٌّ وملهــٌم، يســتخدم أســاليب متنّوعــة يف الطــرح، يتمّيــز بالطــرح املتسلســل والغنــّي باألمثلــة؛ 

فالتنــّوع باألســاليب ينفــع القضّيــة كثيــراً. 
2اإلبداع يف الطرح قّدم املتحّدث أمثلة متنّوعة تخدم خطابه، لكن تطغى عليها املبالغة؛ وهو ما أّثر يف فهم اخلطاب. 

1 يطغى على اخلطاب التكرار والنمط التقليدّي بالطرح، يفتقد التحليل السلس واملترابط.

3 واضٌح، وارتفاعه مناسٌب، والنغمة مناسبة للخطاب. 

2الّصوت صوت املتحّدث مرتفٌع قلياًل، أو منخفٌض مبا ال يتناسب مع خطابه. 

1 غير مناسب للخطاب، يؤّثر بوضوح يف فهم خطابه.
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المتحّدث الّثالث معارضة: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

3
ــة، ولغتــه مناســبة للقضّيــة املطروحــة، تنــّوع الفصحــى والعامّيــة مناســب لألفــكار  مفــردات املتحــّدث غنّي

املطروحــة، ويغنــي الطــرح. 
اللّغة والوضوح  

2والّسالسة
مفرداتــه جّيــدة، ولغتــه مناســبة، لكــن تنــّوع خطابــه مــن الفصحــى إلــى العامّيــة لــم يســتخدم بطريقــة فّعالــة 

يف طــرح األفــكار، إضافــة إلــى اعتمــاده علــى مفــردات محــّددة ومكــّررة أثنــاء طــرح أفــكاره.

1
مفرداتــه ضعيفــة، ولغتــه غيــر مناســبة، ويغلــب عليــه اســتخدام مفــردات غيــر صالــح ذكرهــا يف املناظــرة 

)ليســت البيضــاء(، ويفتقــر للمفــردات الغنّيــة اّلتــي تخــدم القضّيــة. 

3
املتحــّدث طلــق اللّســان، ولديــه قــدرة عاليــة علــى اإلقنــاع. كان ألســلوبه دوٌر كبيــٌر يف إيصــال أفــكاره 

وإثباتهــا.  بسالســة 

2الطالقة واإلقناع
لديــه طالقــة محــدودة يف الــكالم، وقــدرة مقبولــة علــى اإلقنــاع، لــم يكــن أســلوبه مقنعــاً مبــا فيــه الكفايــة؛ 

)لــم يخــدم احملتــوى مبــا يكفــي(. 

1
ــر يف  ــذي يؤّث ــر اّل ــه التوّت ــم يجعــل اخلطــاب مقنعــاً؛ )غلــب علي ــه مقنعــاً، أســلوب الطــرح ل ــم يكــن خطاب ل

ــاع(. اإلقن

3
ــه، وال يخــّل  ــط أعصاب ــدوء، يســتطيع ضب ــات به ــاط املعلوم ــّي، يســتجيب لنق ــر هجوم ــّي، غي ــر انفعال غي

بأدبّيــات املناظــرة. 
الّثقة بالنفس 

2والهدوء
انفعــل املتحــّدث بعــض الشــيء أثنــاء خطابــه، أو أثنــاء اإلجابــة عــن نقــاط املعلومــات، يحتــّد قليــاًل )مبــا ال 

يناســب املوقــف والفكــرة املطروحــة(، يخــّل بأدبّيــات املناظــرة. 

1 املتحّدث انفعالّي، مستخّف بالفريق اآلخر، يخّل بأدبّيات املناظرة.

4-3
اخلطــاب حيــويٌّ وملهــٌم، يســتخدم أســاليب متنّوعــة يف الطــرح، يتمّيــز بالطــرح املتسلســل والغنــّي باألمثلــة؛ 

فالتنــّوع باألســاليب ينفــع القضّيــة كثيــراً. 
2اإلبداع يف الطرح قّدم أمثلة متنّوعة تخدم خطابه، لكن تطغى عليها املبالغة؛ وهو ما أّثر يف فهم اخلطاب. 

1 يطغى على اخلطاب التكرار والنمط التقليدي بالطرح، يفتقد التحليل السلس واملترابط.

3 واضٌح، وارتفاعه مناسٌب، والنغمة مناسبة للخطاب. 

2الّصوت صوت املتحّدث مرتفٌع قلياًل، أو منخفٌض مبا ال يتناسب مع خطابه. 

1 غير مناسب للخطاب، يؤّثر بوضوح يف فهم خطاب املتحّدث.
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تحكيم المحتوى

المتحّدث األّول اقتراح: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

8-5

قــّدم املتحــّدث إطــاراً يخــدم توّجــه الفريــق مــن القضّيــة واملســألة اّلتــي يتناولهــا بأســلوب واضــح ومفهــوم، 
وينســجم مــع التعاريــف املقّدمــة مــن قبــل الفريــق. يقــّدم املتحــّدث مــن 2 لـــ4 معاييــر واضحــة ومناســبة 
ملوقــف الفريــق، بصــرف الّنظــر عــن الصيغــة املســتخدمة، شــرط توضيــح ارتباطهــا بالقضّيــة والهــدف مــن 
طرحهــا؛ حيــث يخبرنــا املتحــّدث ببســاطة )مــاذا ســنتناول يف هــذه القضّيــة، علــى مــاذا ســنركز، مــا هــي 

األولوّيــات(.  اإلطار واملعايير

4-3
قــّدم إطــاراً غيــر واضــح مبــا يكفــي للقضّيــة، لــم يتنــاول أبعــاد القضّيــة بوضــوح، لــم يســتطع توضيــح موقــف 

الفريق. 

2-0 لم يقّدم أّي إطار، وبدأ باحلجج مباشرة.

7-5

ــز  ــن دون التحّي ــة م ــة عادل ــة، وتخــدم موضــوع املناظــرة بطريق ــف واضحــة ومفهوم ــّدم املتحــّدث تعاري ق
لفريــق واحــد؛ حيــث تكــون موّجهــة ملصلحــة القضّيــة عمومــاً، التعاريــف صحيحــة ســواء منطقّيــاً، أو مــن 

ــة(. ــة اجلدلّي ــوق )حســب املوضــوع واملصطلحــات اّلتــي تطرحهــا اجلمل خــالل مصــدر موث
التعاريف

4-3 عَرّف الكلمات املفتاحية مبا يخدم قضّية فريقه، ووضع حدوداً للمناظرة ملصلحة الفريق. 

2-1 لم يذكر تعاريف، أو التعاريف ال تخدم قضّية )الفريقني(، التعاريف معّقدة أو مبالغ بها. 

9-7

قــّدم املتحــّدث شــرحاً كافيــاً للحجــج املوكلــة إليــه، مســتوفياً جميــع عناصــر احلّجــة، مبّينــاً بدّقــة ووضــوح 
ترابــط احلّجــة وارتباطهــا الوثيــق بالقضّيــة؛ مســتخدماً أمثلــة كافيــة ودقيقــة وموثوقــة لتوضيــح األفــكار، 
وإثبــات صّحتهــا؛ فمــن الصعــب مهاجمــة احلجــج وتفنيدهــا مــن قبــل الفريــق اآلخــر، واحلجــج مترابطــة 

ومتسلســلة بأســلوب واضــح ومفهــوم، ويخــدم موقــف الفريــق.  

احلجج
6-4

قــّدم املتحــدث احلجــج، لــم يســتوِف جميــع العناصــر؛ وهــو مــا أّثــر يف قــّوة بنيــة احلّجــة، وإثبــات ارتباطهــا 
بالقضّيــة؛ وهــو مــا ســمح للفريــق اآلخــر أن يهاجــم أفــكاراً مهّمــة مــن احلجــج املذكــورة لــدى الفريــق اآلخــر، 
ــد  ــال واحــد فقــط للّدعــم؛ وغيــر جّي ــى مث ــم تكــن مترابطــة. تقتصــر احلّجــة عل ــة، لكــن ل أو احلجــج قوّي

كفايــة، هنــاك ثغــرات منطقّيــة وأدّلــة غيــر داعمــة. 

3-1

لــم تكــن حجــج الفريــق متماســكة مبــا فيــه الكفايــة، أهمــل املتحــّدث عناصــر أساســّية يف شــرح وتوضيــح 
احلّجــة؛ وهــو مــا ســمح للفريــق اآلخــر أن يهاجــم احلّجــة ويهدمهــا بالكامــل، هنــاك ثغــرات منطقّيــة كبيــرة، 

وأدّلــة غيــر صحيحــة. 

9-7 اخلطاب متسلسٌل ومتماسٌك، واحلجج مترابطة وتخدم القضّية. 

4-6بنية اخلطاب ينقصه الترابط، أو احلجج جّيدة، لكن ال تخدم القضّية مبا يكفي. 

3-1 ال يوجد ترابط بني احلّجة والقضّية املتبّناة. 
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المتحّدث األّول معارضة: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

6-5

قــّدم املتحــّدث إطــاراً يخــدم توّجــه الفريــق مــن القضّيــة اّلتــي يتناولهــا بأســلوب واضــح ومفهــوم، وينســجم 
مــع التعاريــف املقّدمــة مــن قبــل الفريــق، يقــّدم املتحــّدث مــن 2 لـــ4 معايير واضحة ومناســبة ملوقــف الفريق، 
بصــرف الّنظــر عــن الصيغــة املســتخدمة، شــرط توضيــح ارتباطهــا بالقضّيــة والهــدف مــن طرحهــا؛ حيــث 

يخبرنــا ببســاطة )مــاذا ســنتناول يف هــذه القضّيــة، علــى مــاذا ســنرّكز، مــا هــي األولوّيــات(. 
اإلطار واملعايير

4-3
قــّدم إطــاراً غيــر واضــح مبــا يكفــي للقضّيــة، لــم يتنــاول أبعــاد القضّيــة بأســلوب واضــح، لــم يســتطع 

توضيــح موقــف الفريــق. 

2-0 لم يقّدم املتحّدث أّي إطار، وبدأ باحلجج مباشرة.

6-5

قــّدم املتحــدث تعاريــف واضحــة ومفهومــة تخــدم موضــوع املناظــرة بطريقــة عادلــة مــن دون التحّيــز لفريــق 
ــاً، أو مــن خــالل  واحــد؛ حيــث تكــون موّجهــة ملصلحــة القضّيــة عمومــاً، التعاريــف صحيحــة ســواء منطقّي

مصــدر موثــوق )حســب املوضــوع واملصطلحــات اّلتــي تطرحهــا اجلملــة اجلدلّيــة(.
التعاريف

4-3 عَرّف الكلمات املفتاحية بأسلوب يخدم قضّية فريقه، ووضع حدوداً للمناظرة ملصلحة الفريق. 

2-1 لم يذكر تعاريف، أو التعاريف ال تخدم قضّية )الفريقني(، التعاريف معّقدة أو مبالغ بها. 

9-7

قــّدم املتحــّدث شــرحاً كافيــاً للحجــج، مســتوفياً جميــع عناصــر احلّجــة، مبّينــاً بدّقــة ووضــوح ترابــط 
احلجــة، وارتباطهــا الوثيــق بالقضّيــة، مســتخدماً أمثلــة كافيــة ودقيقــة وموثوقــة لتوضيــح األفــكار وإثبــات 
صّحتهــا؛ فمــن الصعــب مهاجمــة احلجــج وتفنيدهــا مــن قبــل الفريــق اآلخــر، واحلجــج مترابطــة ومتسلســلة 

بأســلوب واضــح ومفهــوم ويخــدم موقــف الفريــق. 

احلجج
6-4

قــّدم املتحــّدث احلجــج، لــم يســتوِف جميــع العناصــر؛ وهــو مــا أّثــر يف قــّوة بنيــة احلّجــة، وإثبــات ارتباطهــا 
بالقضّيــة؛ وهــو مــا ســمح للفريــق اآلخــر أن يهاجــم أفــكاراً مهّمــة مــن احلجــج املذكــورة لــدى الفريــق اآلخــر، 
أو احلجــج قوّيــة لكــن لــم تكــن مترابطــة، تقتصــر احلّجــة علــى مثــال واحــد فقــط للّدعــم وغيــر جّيــد كفايــة، 

هنــاك ثغــرات منطقّيــة وأدّلــة غيــر داعمــة. 

3-1

لــم تكــن حجــج الفريــق متماســكة مبــا فيــه الكفايــة، أهمــل املتحــّدث عناصــر أساســّية يف شــرح وتوضيــح 
احلّجــة؛ وهــو مــا ســمح للفريــق اآلخــر أن يهاجــم احلّجــة ويهدمهــا بالكامــل، هنــاك ثغــرات منطقّيــة كبيــرة، 

وأدّلــة غيــر صحيحــة. 

6-5 اخلطاب متسلسٌل ومتماسٌك، واحلجج مترابطٌة وتخدم القضّية. 

3-4بنية اخلطاب اخلطاب ينقصه الترابط، أو احلجج جّيدة، لكن ال تخدم القضّية مبا يكفي. 

2-1 ال يوجد ترابط بني احلّجة والقضية املتبّناة. 

5
قــّدم املتحــّدث منهجّيــة التفنيــد بأســلوب واضــح، وتخــدم حجــج الفريــق، وأصــاب التفنيــد النقــاط املهّمــة 

لــدى الفريــق اخلصــم. 
3-4التفنيد قّدم التفنيد بأسلوب جّيد وموّجه لألفكار املهّمة يف القضّية، لكن لم يهدم القضّية. 

2-1 التفنيد غير كاٍف، ال يهدم القضّية. 
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المتحّدث الّثاني اقتراح: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

7-5 اخلطاب متسلسٌل ومتماسٌك، واحلجج مترابطة وتخدم القضّية. 

3-4بنية اخلطاب اخلطاب ينقصه الترابط، أو احلجج جّيدة، لكن ال تخدم القضّية مبا يكفي. 

2-1 ال يوجد ترابط بني احلّجة والقضّية املتبّناة.  

8-6
اســتثمر املتحــّدث التفنيــد الّســابق بتفنيــد التفنيــد أو إعــادة البنــاء؛ مبــا يخــدم موقــف فريقــه ويرتبــط مــع 

اخلطــاب الّســابق، ويطــّور القضّيــة. التفنيــد موّجــٌه ومناســٌب. 
إعادة البناء - 
3-5تفنيد التفنيد قّدم تفنيد التفنيد، لكن لم يكن كافياً إلعادة بناء موقف الفريق وتطوير القضية. 

2-1 لم يدافع املتحّدث عن موقف الفريق وإعادة البناء مبا يكفي، أو لم يدافع إطالقاً. 

9-7

قــّدم املتحــّدث شــرحاً كافيــاً للحجــج يضــّم جميــع عناصــر احلّجــة، مبّينــاً بدّقــة ترابــط احلّجــة وارتباطهــا 
الوثيــق بالقضّيــة، مســتخدماً أمثلــة كافيــة ودقيقــة وموثوقــة لتوضيــح األفــكار وإثبــات صّحتهــا؛ فمــن 
الصعــب مهاجمــة احلجــج وتفنيدهــا مــن قبــل الفريــق اآلخــر، واحلجــج مترابطــة ومتسلســلة بأســلوب 

ــق.  واضــح ومفهــوم، ويخــدم موقــف الفري

احلجج
6-4

قــّدم املتحــّدث احلجــج، لــم يســتوِف جميــع العناصــر؛ وهــو مــا أّثــر يف قــّوة بنيــة احلّجــة وإثبــات ارتباطهــا 
بالقضّيــة؛ وهــو مــا ســمح للفريــق اآلخــر أن يهاجــم أفــكاراً مهّمــة مــن احلجــج املذكــورة لــدى الفريــق اآلخــر، 
ــد  ــة، لكــن لــم تكــن مترابطــة؛ وتقتصــر احلّجــة علــى مثــال واحــد فقــط للدعــم وغيــر جّي أو احلجــج قوّي

كفايــة، هنــاك ثغــرات منطقّيــة وأدّلــة غيــر داعمــة. 

3-1

لــم تكــن حجــج الفريــق متماســكة مبــا فيــه الكفايــة، أهمــل املتحــّدث عناصــر أساســّية يف شــرح وتوضيــح 
احلّجــة؛ وهــو مــا ســمح للفريــق اآلخــر أن يهاجــم احلّجــة ويهدمهــا بالكامــل، هنــاك ثغــرات منطقّيــة كبيــرة، 

وأدّلــة غيــر صحيحــة. 

8-6
قــّدم املتحــدث منهجيــة التفنيــد بأســلوب واضــح، وتهــدم حجــج الفريــق، وأصــاب التفنيــد النقــاط املهّمــة 

لــدى الفريــق اخلصــم. 

3-5التفنيد قدم املتحّدث التفنيد بأسلوب جّيد وموّجه لألفكار املهّمة يف القضّية، لكن لم يهدم القضّية. 

2-1 التفنيد غير كاٍف، ال يهدم القضّية. 
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المتحّدث الّثاني معارضة: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

7-5 اخلطاب متسلسٌل ومتماسٌك، واحلجج مترابطة وتخدم القضّية. 

3-4بنية اخلطاب اخلطاب ينقصه الترابط، أو احلجج جّيدة، لكن ال تخدم القضّية مبا يكفي. 

2-1 ال يوجد ترابط بني احلّجة والقضّية املتبّناة. 

8-6
قــام املتحــّدث باســتثمار التفنيــد الســابق بتفنيــد التفنيــد، أو إعــادة البنــاء مبــا يخــدم موقــف فريقــه 

ويرتبــط مــع اخلطــاب الّســابق ويطــور القضّيــة. 
إعادة البناء - 
3-5تفنيد التفنيد قّدم تفنيد التفنيد، لكن لم يكن كافياً إلعادة بناء موقف الفريق، ولم يطّور القضّية. 

2-1 لم يدافع املتحّدث عن موقف الفريق وإعادة البناء مبا يكفي، أو لم يدافع إطالقاً. 

9-7

قــّدم املتحــّدث شــرحاً كافيــاً للحجــج، مســتوفياً جميــع عناصــر احلّجــة، مبّينــاً بدّقــة ووضــوح ترابــط 
ــة، واســتخدم أمثلــة كافيــة ودقيقــة وموثوقــة لتوضيــح األفــكار وإثبــات  احلجــة وارتباطهــا الوثيــق بالقضّي
صّحتهــا؛ فمــن الصعــب مهاجمــة احلجــج وتفنيدهــا مــن قبــل الفريــق اآلخــر، واحلجــج مترابطــة ومتسلســلة 

بأســلوب واضــح ومفهــوم، ويخــدم موقــف الفريــق. 

احلجج
6-4

قــّدم املتحــّدث احلجــج، لــم يســتوِف جميــع العناصــر؛ وهــو مــا أّثــر يف قــّوة بنيــة احلّجــة وإثبــات ارتباطهــا 
بالقضّيــة؛ وهــو مــا ســمح للفريــق اآلخــر أن يهاجــم أفــكاراً مهّمــة مــن احلجــج املذكــورة لــدى الفريــق اآلخــر، 
ــد  ــر جي ــال واحــد فقــط للدعــم وغي ــى مث ــة عل ــم تكــن مترابطــة، تقتصــر احلّج ــة، لكــن ل أو احلجــج قوّي

كفايــة، هنــاك ثغــرات منطقّيــة وأدّلــة غيــر داعمــة. 

3-1

لــم تكــن حجــج الفريــق متماســكة مبــا فيــه الكفايــة، أهمــل املتحــّدث عناصــر أساســّية يف شــرح وتوضيــح 
احلّجــة؛ وهــو مــا ســمح للفريــق اآلخــر أن يهاجــم احلّجــة ويهدمهــا بالكامــل، هنــاك ثغــرات منطقّيــة كبيــرة، 

وأدّلــة غيــر صحيحــة. 

8-6
قــّدم املتحــّدث منهجّيــة التفنيــد بأســلوب واضــح، وتهــدم حجــج الفريــق، وأصــاب التفنيــد النقــاط املهّمــة 

لــدى الفريــق اخلصــم. 

3-5التفنيد قّدم التفنيد بأسلوب جّيد وموّجه لألفكار املهّمة يف القضّية، لكن لم يهدم القضّية. 

2-1 التفنيد غري كاٍف، ال يهدم القضيّة. 
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المتحّدث الّثالث اقتراح: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

6-5 اخلطاب متسلسٌل ومتماسٌك، واألفكار مترابطٌة وتخدم القضّية. 

3-4بنية اخلطاب اخلطاب ينقصه الترابط، أو األفكار جّيدة، لكن ال تخدم القضّية مبا يكفي. 

2-1 ال يوجد ترابط بني احلّجة والقضّية املتبّناة. 

9-7
اســتثمر املتحــّدث التفنيــد الّســابق بتفنيــد التفنيــد أو إعــادة البنــاء مبــا يخــدم موقــف فريقــه، ويرتبــط مــع 

اخلطــاب الّســابق، ويطــّور القضّيــة. 
إعادة البناء - 
4-6تفنيد التفنيد قّدم تفنيد التفنيد، لكن لم يكن كافياً إلعادة بناء موقف الفريق، ولم يطّور القضّية. 

3-1 لم يدافع املتحّدث عن موقف الفريق وإعادة البناء مبا يكفي، أو لم يدافع إطالقاً. 

9-7

ــات موقفهــم،  ــق يف إثب ــي تبّناهــا الفري ــة احلجــج اّلت ــة، موضحــاً أهمّي ــداً للقضّي قــّدم املتحــّدث ربطــاً جّي
واألثــر اّلــذي حتّققــه كل حّجــة والغايــة منهــا. )ميكــن أن يقــّدم أمثلــة جديــدة لدعــم املوقــف، أو طــرح 

ــق(.  ــد يخــدم موقــف الفري احلجــج بأســلوب جدي

الربط واالستنتاج
6-4

ــة، وخــدم ذلــك موقــف  ــداً لبعــض األفــكار، لــم يــراِع ذكــر النقــاط حســب األهمّي قــّدم املتحــّدث ربطــاً جّي
الفريــق لكــن ليــس مبــا يكفــي. 

3-1 لم يدعم املتحّدث موقف فريقه، أو قّدم أدّلة تتعارض مع موقفهم من القضّية املتبّناة.                  

8-6
قــّدم املتحــّدث منهجّيــة التفنيــد بأســلوب واضــح، وتهــدم حجــج الفريــق، وأصــاب التفنيــد النقــاط املهّمــة 

لــدى الفريــق اخلصــم. 

3-5التفنيد قّدم املتحّدث التفنيد بأسلوب جّيد وموّجه لألفكار املهّمة يف القضّية، لكن لم يهدم القضّية. 

2-1 التفنيد غير كاٍف، ال يهدم القضّية. 
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المتحّدث الّثالث معارضة: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

6-4 اخلطاب متسلسٌل ومتماسٌك، واألفكار مترابطة وتخدم القضّية. 

3-4بنية اخلطاب اخلطاب ينقصه الترابط، أو األفكار جّيدة، لكن ال تخدم القضّية مبا يكفي. 

2-1 ال يوجد ترابط بني احلّجة والقضّية املتبّناة. 

9-7
قــام املتحــّدث باســتثمار التفنيــد الســابق بتفنيــد التفنيــد، أو إعــادة البنــاء مبــا يخــدم موقــف فريقــه 

ويرتبــط مــع اخلطــاب الّســابق، ويطــّور القضّيــة. 
إعادة البناء - 
4-6تفنيد التفنيد قّدم املتحّدث تفنيد التفنيد، لكن لم يكن كافياً إلعادة بناء موقف الفريق، ولم يطّور من القضّية. 

3-1 لم يدافع املتحّدث عن موقف الفريق وإعادة البناء مبا يكفي، أو لم يدافع إطالقاً. 

9-7

ــات موقفهــم،  ــق يف إثب ــي تبّناهــا الفري ــة احلجــج اّلت ــة، موضحــاً أهمّي ــداً للقضّي قــّدم املتحــّدث ربطــاً جّي
ــدة لدعــم املوقــف، أو يطــرح  ــة جدي ــّدم أمثل ــا. )ميكــن أن يق ــة منه ــة والغاي ــه كّل حّج ــذي حتّقق ــر اّل واألث

ــق(.  ــد يخــدم موقــف الفري احلجــج بأســلوب جدي
الربط واالستنتاج

6-4
ــة، وخــدم ذلــك موقــف  ــداً لبعــض األفــكار، لــم يــراِع ذكــر الّنقــاط حســب األهمّي قــّدم املتحــّدث ربطــاً جّي

الفريــق لكــن ليــس مبــا يكفــي. 

3-1 لم يدعم املتحّدث موقف فريقه، أو قّدم أدّلة تتعارض مع موقفهم من القضّية املتبّناة.                  

8-6
قــّدم املتحــّدث منهجّيــة التفنيــد بأســلوب واضــح، وتهــدم حجــج الفريــق، وأصــاب التفنيــد النقــاط املهّمــة 

لــدى الفريــق اخلصــم. 

3-5التفنيد قّدم املتحّدث التفنيد بأسلوب جّيد وموّجه لألفكار املهّمة يف القضية، لكن لم يهدم القضّية. 

2-1 التفنيد غري كاٍف، ال يهدم القضيّة. 
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تحكيم االستراتيجية

المتحّدث األّول اقتراح: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

9-6

وضوح القضّية وموقف الفريق منها. 
التعريف مبوقف الفريق من القضّية بأسلوب مفهوم. 
عرض املشكالت واحللول واألهداف بأسلوب واضح.  فهم اجلملة 

اجلدلّية وبناء 
3-5القضّية

ــاك  ــّن هن ــة، لك ــٌم للقضّي ــد، أو يوجــد فه ــة بأســلوب جّي ــل القضّي ــد أو حتلي ــق مــن حتدي ــن الفري ــم يتمّك ل
ضعفــاً يف الّطــرح.

2-0 خلٌل واضٌح يف فهم القضّية.

6
قــام املتحــّدث بــاألدوار املوكلــة إليــه: )التعريــف بفريقــه، توزيــع املهّمــات، التعريــف بالقضّيــة، ذكــر عناويــن 

احلجــج، احلجــج املوكلــة إليــه(. 

4-5األدوار
أغفــل املتحــّدث بعــض األدوار املوكلــة إليــه؛ وهــو مــا أّثــر يف فهــم القضّيــة: )توزيــع أدوار الفريــق بوضــوح، 

أهمــل أحــد التعاريــف املهّمــة، لــم يقــّدم احلّجــة كاملــة(.  

3-1
لــم يقــم املتحــّدث بــاألدوار املوكلــة إليــه، وأّثــر ذلــك يف فهــم القضّيــة كثيــراً: )لــم يعــرف القضّيــة، لــم يقــّدم 

حّجــة علــى األقــّل...(.  

6

قــّدم آلّيــة واضحــة ومتسلســلة تشــمل العناصــر كاّفــة: )مــاذا، ملــاذا، كيــف، علــى مــن، مــن، مــّدة التنفيــذ، 
أيــن(، وتخــدم القضّيــة. يتــّم تقديــر عالمــة هــذا البنــد مــن قبــل احلكــم يف حــال لــم تكــن اجلملــة تتطلّــب 

آلّيــة(.
اآللية

4
قــّدم املتحــّدث آلّيــة جّيــدة وممنهجــة، لكــن ال تخــدم القضّيــة مبــا يكفــي. )يف بعــض األحيــان ميكــن أن تكــون 

اآللّيــة جّيــدة وتشــمل كاّفــة العناصــر، لكّنهــا ال تصلــح للقضّية(.

2
قــّدم آلّيــة غيــر كافيــة ينقصهــا الكثيــر مــن التوضيــح واملعلومــات األساســّية، ال تخــدم القضّيــة املتبّنــاة مــن 

الفريق. 

7
قــّدم املتحــّدث إطــاراً شــاماًل وممنهجــاً يوضــح فهــم القضّيــة، ومعاييــر واضحــة تخــدم القضّيــة املتبنــاة؛ 

ــدة. ــة وطريقــة معاجلتهــا بطريقــة جّي موضحــاً القضّي

4-6اإلطار واملعايير
قــّدم إطــاراً جّيــداّ يخــدم القضّيــة، لكــن ينقصــه بعــض التوضيــح والتسلســل املنطقــّي، ولــم يؤّثــر ذلــك يف 

فهــم احلكــم للقضّيــة املتبّنــاة واالســتراتيجّية املّتبعــة مــن الفريــق. 

3-1 قّدم إطاراً ومعايير ضّيقة املجال، ال تخدم القضّية مبا يكفي، تفتقر التوضيح والتحليل املنطقّي. 

4 استثمر املتحّدث التوقيت استثماراّ مناسباً )7:30 - 8:30( دقيقة.

3التوقيت
اســتوفى التوقيــت كامــاًل، لكــن لــم يتــّم اســتثماره جّيــداَ مبــا يخــدم قضّيتــه، أو تكلـّـم مــا بــني 6:00-7:00 

دقائــق.

2 تكلّم أقّل من 6:00 دقائق.
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المتحّدث األول معارضة: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

9-6

وضوح قضّية الفريق وموقفه من القضّية. 
التعريف مبوقف الفريق من القضّية بأسلوب مفهوم. 

عرض املشكالت اّلتي سيتناولها واحللول واألهداف بأسلوب واضح.  فهم اجلملة 
اجلدلّية وبناء 

3-5القضّية
ــة، لكــّن الّطــرح  ــد، أو يوجــد فهــٌم للقضّي ــة بأســلوب جّي ــن الفريــق مــن حتديــد أو حتليــل القضّي ــم يتمّك ل

ضعيــف.

2-0 خلٌل واضٌح يف فهم القضّية.

6
قــام املتحــّدث بــاألدوار املوكلــة إليــه: )التعريــف بفريقــه، توزيــع املهّمــات، التعريــف بالقضّيــة، ذكــر عناويــن 

احلجــج، التفنيــد، احلجــج املوكلــة إليــه(.

4-5األدوار
أغفــل املتحــّدث بعــض األدوار املوكلــة إليــه؛ وهــو مــا أّثــر يف فهــم القضّيــة: )توزيــع أدوار الفريــق بوضــوح، 

أهمــل أحــد التعاريــف املهّمــة، لــم يقــّدم احلّجــة كاملــة، التفنيــد(.

3-1
ــى  ــة عل ــم يقــّدم حّج ــة، ل ــم يعــّرف القضّي ــة: )ل ــر ذلــك يف فهــم القضّي ــه، وأّث ــة إلي ــاألدوار املوكل ــم يقــم ب ل

األقــّل...(.  

7-5

قــّدم املتحــّدث تفنيــداً جّيــداً وموّجهــاً لــكّل احلجــج املهّمــة يف خطابــه، واألفــكار الرئيســة، واآللّيــة يف حــال 
كانــت اجلملــة تشــريعّية،  وميكــن أن يقــّدم تفنيــداً للتعاريــف يف حــال كانــت تعاريــف فريــق االقتــراح غيــر 

مناســبة للقضّيــة. 

التفنيد
4-3

قــّدم تفنيــداً لبعــض الّنقــاط واألفــكار لــدى الفريــق اآلخــر، لكــن لــم يســتطع مهاجمــة جميــع األفــكار املهّمــة، 
أو اســتوفى املتحــّدث نقاطــاً مهّمــة، لكــن طرحــت بطريقــة مبعثــرة أضعفــت اســتثمارها، لــم يتــّم اســتثمارها 

جّيداً.

2-0 لم يقّدم املتحّدث أّي تفنيد. 

6
قــّدم املتحــّدث إطــاراً شــاماًل وممنهجــاً يوضــح فهــم القضّيــة بأســلوب جّيــد، ومعاييــر واضحــة تخــدم 

القضيــة املتبّنــاة؛ موضحــاً القضّيــة وطريقــة معاجلتهــا، محــّدداً أولوّيــات اخلطــاب. 

3اإلطار واملعايير
قــّدم املتحــّدث إطــاراً جّيــداً يخــدم القضّيــة، لكــن ينقصــه بعــض التوضيــح والتسلســل املنطقــّي، ولــم يؤّثــر 

ذلــك يف فهــم احلَكــم للقضّيــة املتبّنــاة، واالســتراتيجّية املّتبعــة لــدى الفريــق. 

2
ــة مبــا يكفــي، تفتقــر التوضيــح والتحليــل  قــّدم املتحــّدث إطــاراً ومعاييــر ضّيقــة املجــال، ال تخــدم القضّي

املنطقــّي. 

4 استثمر املتحّدث التوقيت استثماراّ مناسباً )7:30 - 8:30( دقيقة.

3التوقيت
اســتوفى التوقيــت كامــاًل، لكــن لــم يتــّم اســتثماره جّيــداَ مبــا يخــدم قضّيتــه، أو تكلـّـم مــا بــني 6:00-7:00 

دقائــق.

2 تكلّم أقّل من 6:00 دقائق.
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المتحّدث الّثاني اقتراح: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

8-7
قــام املتحــّدث بذكــر احلجــج املوكلــة إليــه واملرتبطــة باملعاييــر احملــّددة لــه بأســلوب واضــح ومفهــوم ويخــدم 

قضّيتــه؛ )ميكــن أن يقــّدم حّجــة أواثنتــني تبعــاً لتوضيــح املتحــّدث األّول مــن الفريــق(. 

3-6ذكر احلجج ذكر املتحّدث إحدى احلجج املوكلة إليه، أو قام بذكر حّجتني لكّنهما ال تخدمان القضّية املتبّناة. 

2-1 لم يقّدم املتحّدث أّي حّجة. 

4 استثمر املتحّدث التوقيت استثماراّ مناسباً )7:30 - 8:30( دقيقة.

3التوقيت
اســتوفى التوقيــت كامــاًل، لكــن لــم يتــّم اســتثماره جّيــداَ مبــا يخــدم قضّيتــه، أو تكلـّـم مــا بــني 6:00-7:00 

دقائــق.

2 تكلّم أقّل من 6:00 دقائق.

9-8 قّدم املتحّدث التفنيد املرتبط بالقضّية، وكان هادفاً وموّجهاً لهدم موقف وحجج الفريق اآلخر. 

التفنيد

7-5
قــّدم تفنيــداً لبعــض احلجــج والبنــود الرئيســة لــدى الفريــق اآلخــر، لكــن لــم  يكــن موّجهــاً بدقــة، أو لــم 

ــة.  ــد لألفــكار املهّم ــة، أهمــل املتحــّدث التفني ــد حســب األهمّي ــة يف التفني يحــّدد األولوّي

4-3 التفنيدات ضعيفة جّداً وغير مهّمة، ال تخدم موقف الفريق. 

2-1 لم يقّدم املتحّدث أّي تفنيد.  

9-7
اســتثمر املتحــّدث التفنيــد الّســابق بتفنيــد التفنيــد أو إعــادة البنــاء مبــا يخــدم موقــف فريقــه، ويرتبــط مــع 

اخلطــاب الّســابق، ويطــّور القضّيــة. 
إعادة البناء - 
4-6تفنيد التفنيد قّدم تفنيد التفنيد، لكن لم يكن كافياً إلعادة بناء موقف الفريق، ولم يطّور القضّية. 

3-1 لم يدافع عن موقف الفريق وإعادة البناء مبا يكفي، أو لم يدافع إطالقاً. 
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المتحّدث الّثاني المعارضة: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

8-7
ــوم  ــر احملــّددة أيضــاً بأســلوب واضــح ومفه ــه، واملرتبطــة باملعايي ــة إلي ــام املتحــّدث بذكــر احلجــج املوكل ق

ــق(.  ــح املتحــّدث األّول مــن الفري ــاً لتوضي ــني تبع ــة أواثنت ــّدم حّج ــه؛ )ميكــن أن يق ويخــدم قضّيت

3-6ذكر احلجج ذكر املتحّدث إحدى احلجج املوكلة إليه، أو قام بذكر حّجتني لكّنهما ال تخدمان القضّية املتبّناة. 

2-1 لم يقّدم أّي حّجة. 

4 استثمر املتحّدث التوقيت استثماراّ مناسباً )7:30 - 8:30( دقيقة.

3التوقيت
اســتوفى التوقيــت كامــاًل، لكــن لــم يتــّم اســتثماره جّيــداَ مبــا يخــدم قضّيتــه، أو تكلـّـم مــا بــني 6:00-7:00 

دقائــق.

2 تكلّم أقّل من 6:00 دقائق.

9-8  قّدم املتحدث التفنيد املرتبط بالقضّية، وكان هادفاً وموّجهاً لهدم موقف وحجج الفريق اآلخر. 

التفنيد

7-5
ــم  ــة، أو ل ــم تكــن موّجهــة بدّق ــق اآلخــر، لكــن ل ــدى الفري ــود الرئيســة ل ــداً لبعــض احلجــج والبن قــّدم تفني

ــة.  ــكار املهّم ــد لألف ــة، أهمــل املتحــّدث التفني ــد حســب األهمّي ــة يف التفني حتــّدد األولوّي

4-3 التفنيدات ضعيفة جّداً وغير مهّمة، ال تخدم موقف الفريق. 

2-1 لم يقّدم املتحّدث أّي تفنيد.  

9-7
قــام املتحــّدث باســتثمار التفنيــد الّســابق بتفنيــد التفنيــد، أو إعــادة البنــاء مبــا يخــدم موقــف فريقــه 

ويرتبــط مــع اخلطــاب الّســابق، ويطــّور القضّيــة. 
إعادة البناء - 
4-6تفنيد التفنيد قّدم املتحّدث تفنيد التفنيد، لكن لم يكن كافياً إلعادة بناء موقف الفريق، ولم يطّور القضّية. 

3-1 لم يدافع املتحّدث عن موقف الفريق وإعادة البناء مبا يكفي، أو لم يدافع إطالقاً. 
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المتحّدث الّثالث اقتراح: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

5-4

ذكــر املتحــّدث احلّجــة املوكلــة إليــه، واملرتبطــة باملعاييــر احملــّددة أيضــاً بأســلوب واضــح ومفهــوم ويخــدم 
قضّيتــه؛ )ميكــن أن يقــّدم حّجــة يف حــال وّكلــه املتحــّدث األّول يف فريقــه بذكــر حّجــة(، مــن دون أن يؤّثــر 

ذلــك يف بقّيــة مهامــه. 
)مالحظة: يتّم تقدير عالمة هذا البند من قبل احلَكم يف حال لم يتّم توكيل املتحّدث بحّجة(.  

ذكر احلجج
3-1

قــام املتحــّدث بذكــر حّجــة ال تخــدم القضّيــة، وأّثــر ذلــك يف أولوّيــة مهامــه يف إعــادة بنــاء املوقــف، وتطويــر 
القضّيــة والتفنيــد. 

0 وّكل املتحّدث بحّجة، لكن لم يقّدم أّي حّجة. 

4 استثمر املتحّدث التوقيت استثماراّ مناسباً )7:30 - 8:30( دقيقة.

3التوقيت
اســتوفى التوقيــت كامــاًل، لكــن لــم يتــّم اســتثماره جّيــداَ مبــا يخــدم قضّيتــه، أو تكلـّـم مــا بــني 6:00-7:00 

دقائــق.

2 تكلّم أقّل من 6:00 دقائق.

9-8
قــّدم املتحــّدث التفنيــد وكان مرتبطــاً بالقضّيــة وهادفــاً وموّجهــاً لهــدم موقــف وحجــج الفريــق اآلخــر؛ 

ــاط تصــادم(. ــى شــكل نق ــد عل ــى املتحــدث التفني ــاً عل ــس ضروري ــن لي ــن، لك )ميك

5-7التفنيد
قــّدم املتحــّدث تفنيــداً لبعــض احلجــج والبنــود الرئيســة لــدى الفريــق اآلخــر، لكــن لــم تكــن موّجهــة بدّقــة، 

أو لــم حتــّدد األولوّيــة يف التفنيــد حســب األهمّيــة، أهمــل املتحــّدث التفنيــد لألفــكار املهّمــة. 

4-3 التفنيدات ضعيفة جّداً وغير مهّمة، ال تخدم موقف الفريق. 

2-1 لم يقّدم أّي تفنيد.  

8-6
قــام املتحــّدث باســتثمار التفنيــد الّســابق بتفنيــد التفنيــد أو إعــادة البنــاء مبــا يخــدم موقــف فريقــه، 

ويرتبــط مــع اخلطــاب الّســابق، ويطــّور القضّيــة. 
إعادة البناء - 
4-5تفنيد التفنيد قّدم املتحّدث تفنيد التفنيد، لكن لم يكن كافياً إلعادة بناء موقف الفريق، ولم يطّور القضّية. 

3-1 لم يدافع عن موقف الفريق وإعادة البناء مبا يكفي، أو لم يدافع إطالقاً. 

9-7

ــات موقفهــم،  ــق يف إثب ــي تبّناهــا الفري ــة احلجــج اّلت ــة، موضحــاً أهمّي ــداً للقضّي قــّدم املتحــّدث ربطــاً جّي
ــدة لدعــم املوقــف، أو يطــرح  ــة جدي ــّدم أمثل ــا؛ )ميكــن أن يق ــة منه ــة والغاي ــه كّل حّج ــذي حتّقق ــر اّل واألث

ــق(. ــد يخــدم موقــف الفري احلجــج بأســلوب جدي
الربط واالستنتاج

6-4
ــة، وخــدم ذلــك موقــف  ــداً لبعــض األفــكار، لــم يــراِع ذكــر الّنقــاط حســب األهمّي قــّدم املتحــّدث ربطــاً جّي

الفريــق لكــن ليــس مبــا يكفــي. 

3-1 لم يدعم املتحّدث موقف فريقه، أو قّدم أدّلة تتعارض مع موقفهم من القضّية املتبّناة. 
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المتحّدث الّثالث معارضة: 

اسم املتحّدث

الّدرجة املقياس البند

5-4

ــة إليــه واملرتبطــة باملعاييــر احملــّددة أيضــاً بأســلوب واضــح ومفهــوم ويخــدم  ذكــر املتحــّدث احلّجــة املوكل
قضّيتــه؛ )ميكــن أن يقــّدم حّجــة يف حــال وّكلــه املتحــّدث األّول يف فريقــه بذكــر حّجــة( ، مــن دون أن يؤّثــر 

ذلــك يف بقّيــة مهامــه.  
)مالحظة: يتّم تقدير عالمة هذا البند من قبل احلَكم يف حال لم يتّم توكيل املتحّدث بحّجة(.  

ذكر احلجج
3-1

قــام املتحــّدث بذكــر حّجــة ال تخــدم القضّيــة، وأّثــر ذلــك يف أولوّيــة مهامــه يف إعــادة بنــاء املوقــف وتطويــر 
القضّيــة والتفنيــد. 

0 وّكل املتحّدث بحّجة، لكن لم يقّدم أّي حّجة. 

4 استثمر املتحّدث التوقيت استثماراّ مناسباً )7:30 - 8:30( دقيقة.

3التوقيت
اســتوفى التوقيــت كامــاًل، لكــن لــم يتــّم اســتثماره جّيــداَ مبــا يخــدم قضّيتــه، أو تكلـّـم مــا بــني 6:00-7:00 

دقائــق.

2 تكلّم أقّل من 6:00 دقائق.

9-8
ــق اآلخــر،  ــدم موقــف وحجــج الفري ــاً له ــاً وموّجه ــة وكان هادف ــط بالقضّي ــد املرتب ــّدم املتحــّدث  التفني  ق

ــى شــكل نقــاط تصــادم(. ــد عل ــى املتحــدث التفني ــاً عل )ميكــن، لكــن ليــس ضرورّي

التفنيد
7-5

قــّدم املتحــّدث تفنيــداً لبعــض احلجــج والبنــود الرئيســة لــدى الفريــق اآلخــر، لكــن لــم تكــن موّجهــة بدّقــة، 
أو لــم حتــّدد األولوّيــة يف التفنيــد حســب األهمّيــة، أهمــل املتحــّدث التفنيــد لألفــكار املهّمــة. 

4-3 التفنيدات ضعيفة جّداً وغير مهّمة، ال تخدم موقف الفريق. 

2-1 لم يقّدم املتحّدث أّي تفنيد.  

8-6
اســتثمر املتحــّدث التفنيــد الّســابق بتفنيــد التفنيــد أو إعــادة البنــاء مبــا يخــدم موقــف فريقــه، ويرتبــط مــع 

اخلطــاب الّســابق، ويطــّور القضّيــة. 
إعادة البناء - 
4-5تفنيد التفنيد قّدم املتحّدث تفنيد التفنيد، لكن لم يكن كافياً إلعادة بناء موقف الفريق، ولم يطّور القضّية. 

3-1 لم يدافع املتحّدث عن موقف الفريق وإعادة البناء مبا يكفي، أو لم يدافع إطالقاً. 

9-7

ــات موقفهــم،  ــق يف إثب ــي تبّناهــا الفري ــة احلجــج اّلت ــة، موضحــاً أهمّي ــداً للقضّي قــدّم املتحــّدث ربطــاً جّي
ــدة لدعــم املوقــف، أو يطــرح  ــة جدي ــّدم أمثل ــا؛ )ميكــن أن يق ــة منه ــة والغاي ــه كّل حّج ــذي حتّقق ــر اّل واألث

ــق(. ــد يخــدم موقــف الفري احلجــج بأســلوب جدي
الربط واالستنتاج

6-4
ــة، وخــدم ذلــك موقــف  ــداً لبعــض األفــكار، لــم يــراِع ذكــر الّنقــاط حســب األهمّي قــّدم املتحــّدث ربطــاً جّي

الفريــق لكــن ليــس مبــا يكفــي. 

3-1 لم يدعم املتحّدث موقف فريقه، أو قّدم أدّلة تتعارض مع موقفهم من القضّية املتبّناة. 
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خطاب الرد لكال الفريقين: 

الّدرجة املقياس

30
ــد املتحــدث  ــة أو تشــويهها، فن ــردود املركزي ــم يصــف املتحــدث النقــاش كمــا حــدث ويوجــد إســاءة فهــم احلجــج وال ل

ــدة يف اخلطــاب  ــة جدي ــات وأمثل واســتخدم معلوم

34-31
ــة االســتمرار يف املجادلــة لصالــح الفريــق، دون  قــام املتحــدث يف الغالــب بإعــادة ســرد النقــاش كمــا حــدث أو محاول

ــى نقــاط القــوة والضعــف التــي وردت يف املناظــرة.    التركيــز عل

35
حــدد املتحــدث نقــاط الصــدام الرئيســية بــني فريقــني ومتكــن مــن تقــدمي بعــض املبــررات األساســية ملنــح الفــوز لفريــق 

املتحدثــني، قــدم تلخيــص جيــد للخطــاب 

39-36
قــدم املتحــدث نظــرة عامــة شــبه كاملــة علــى النقــاش ومت حتليــل نقــاط التصــادم بدقــة واســتخدمت كدليــل ملنــح الفــوز 

لفريــق املتحــدث

40
قــدم املتحــدث تلخيــص كايف ومناســب وحتليــل كامــل جلميــع األفــكار املهمــة ومتكــن املتحــدث مــن حتديــد نقــاط التحــول 

بدقــة يف النقــاش )مبــا يف ذلــك أقــوى احلجــج ودحــض خصومهــم( وملــاذا يفــوز فريقهــم.

نقاط المعلومات: 

الّدرجة املقياس

2 قدم املتحدث نقاط معلومات كافية وتخدم قضية الفريق أكثر من 4 نقاط 

1 قدم املتحدث نقاط معلومات تخدم قضية الفريق 1-3 نقاط 

0 لم يقدم املتحدث أي نقاط معلومات

2 استقبل املتحدث نقطتي معلومات على األقل ) بحال تقدم للمتحدث نقطة واحدة فقط يأخذ العالمة كاملة( 

1 استقبل املتحدث نقطة معلومات واحدة فقط ) يراعى عدد النقاط املقدمة للمتحدث( 

0
لــم يســتقبل املتحــدث أي نقــاط معلومــات ) بحــال تقــدم للمتحــدث نقــاط معلومــات لكــن لــم يســتقبلها وإال ال يخســر 

املتحــدث عالمــة نقــاط املعلومــات( 



23أدوار الحكم

ثانيًا: أدوار الحكم

خالل اللعبة: 
1 - يقوم مشرف التحكيم بشرح آلية سير املناظرة للجمهور والتعريف باجلملة اجلدلية والقواعد العامة. 

2 - يوضح احلكم كيفية التحكم بالوقت و آلية إعالم املتحدثني بذلك عبر األوراق و اجلرس ، و هي بالتسلسل التالي: 
3 - يبدأ خطاب كل متحدث مع قرع اجلرس.

4 -  مع انتهاء الدقيقة األولى يقرع اجلرس مرة ثانية معلناً فتح املجال لنقاط املعلومات للفريق اآلخر.
5 - مع انتهاء الدقيقة السادسة ترفع ورقة مكتوب عليها 2 دقيقة ليراها املتحدث و اجلمهور. 

6 - ثم يقرع اجلرس مرة ثالثة معلناً إغالق املجال لنقاط املعلومات للفريق اخلصم و تبّقي دقيقة واحدة على انتهاء اخلطاب. 
7 - ترفع ورقة مكتوب عليها 30 ثانية متبقية النتهاء اخلطاب. 

8 - ويف  النهاية يقرع اجلرس عند انتهاء الدقيقة الثامنة. 
9 - يحق ألي متحدث - 30 + ثانية كمجال مقبول من مدة اخلطاب، و ال يخسر املتحدث نقاط على ذلك.

10 - يحــق ملتحدثــني خطابــات الــرد - 15 + ثانيــة كمجــال مقبــول مــن مــدة اخلطــاب، وال يخســر املتحــدث نقــاط علــى ذلــك ولكــن عنــد جتــاور الـــ 15 
ثانيــة يعطــى املتحــدث عالمتــني علــى األكثــر.

11 - يقوم نفس احلكم بتذكير الالعبني باألساسيات املتفق عليها من  ذكر أماكن جلوسهم بحيث:  
12 - يجلس املتحدث األول من كل فريق أبعد للحكام و الثالث  األقرب. 

13 - يجلس فريق االقتراح على يسار احلكام و املعارضة على ميينهم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالثًا:  مالحظات عامة
1 - مسؤولية مشرف التحكيم متابعة عملية التحكيم وتيسير النقاش بني احلكام والبدء بإعطاء املالحظات.

2 - يطلــب مــن مشــرف التحكيــم تقــدمي مالحظاتــه حــول املناظــرة لــكال الفريقــني بشــكل عــادل وموضحــا بشــكل منطقــي ســبب النتيجــة التــي أصدرهــا 
حــول الفريــق الفائــز مبــا اليتجــاوز الـــ 5 - 7 دقائــق.  

3 - يتوجب على كل حكم تسجيل مالحظاته كاملة خلطاب كل متحدث ومالحظات عامة حول أداء الفريق معاً.
4 - يتوجــب علــى كل حكــم حتضيــر اجلملــة اجلدليــة والنقــاش فيهــا مــع فريــق التحكيــم وبوجــود مشــرف التحكيــم قبــل بــدء املناظــرة بســاعة علــى 

األقــل. 
5 - يطلب من كل حكم كتابة مالحظاته وحتليله للجملة اجلدلية قبل بدء املناظرة وبعدها ملقارنتهم بعد انتهاء املناظرات.

6 - يتوجب على احلكم إعطاء مالحظاته حول املناظرين واللعبة بشكل عام فور انتهاء لعبة املناظرة. 
7 - ميكــن للحــكام اســتخدام الطريقــة والوســائل املناســبة لــه لتفريــغ املالحظــات دون التقيــد بــأي ورقيــات مــع احملافظــة علــى اتبــاع املعاييــر املتفــق 

عليهــا يف هــذه الدليــل وبإشــراف مشــرف التحكيــم. 
8 - يحتــوي هــذا الدليــل علــى معاييــر مســاعدة للحــكام لتحديــد مــن الفريــق الفائــز وملســاعدتهم يف تســجيل مالحظاتهــم وليــس الســتخدامه بحرفيتــه، 

بــل البــد للحكــم باســتخدام تقديــره املنطقــي واحملاكمــة العقليــة ملجريــات األمــور. 
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رابعًا: مالحظات مساعدة للحاكم

ميكن للحكام طرح األسئلة التالية باملجاالت الثالث ) احملتوى، االستراتيجية، األسلوب( حلسم النتيجة. 
- احملتوى:  هل مت شرح احلجج بشكل جيد؟

هل قام الفريق بذكر األسباب واحللول ومقارنتها بالنتائج بشكل جيد؟ 
- االستراتيجية:  هل استطاع الفريق هدم قضية الفريق اآلخر ) التقليل من أهمية األفكار املطروحة؟

هل استطاع الفريق حتديد املشكلة بشكل جيد وتبني حلول مناسبة لها؟ 
هل استخدم الفريق وقت كايف يف الهدم والتفنيد؟

- األسلوب:  هل استخدم املتحدث أسلوب مناسب للخطاب ؟
هل كان أسلوب الفريق أكثر إقناعاً؟ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسًا: الفيدباك:
1 - ميكن للحكام البدء بإعطاء مالحظات إيجابية )تسليط الضوء( لكال الفريقني عن أدائهم وعن املناظرة بشكل عام.

2 - ينتقل احلكم لإلضاءة على النقاط التي حتتاج لتحسني بشكل عام التي جرت خالل هذه املناظرة. 
3 - يبــدأ احلكــم بتوضيــح القضيــة التــي تبناهــا كل فريــق ومــا أســباب تفــوق فريــق علــى آخــر، ماهــي النقــاط املهمــة، ملــاذا هــي مهمــة، كيــف أثبــت 

الفريــق ذلــك، ماهــي النقــاط التــي حتتــاج لتحســني.
4 - يقــارن احلكــم بــني الفريقــني بشــكل واضــح وعــادل بــكل مــن املجــاالت ) محتــوى، اســتراتيجية، أســلوب( دون التحيــز ألحــد الفريقــني دون غيــره 

موضحــاً نقــاط القــوة والضعــف لــدى كل فريــق.
5 - يجب على احلكم إعطاء ذات القدر من املالحظات لكل من الفريقني وبشكل متوازن.

6 - يجب على احلكم إعطاء املالحظات دون املبالغة بتفوق فريق على آخر، مع مراعاة عدم املبالغة مبستوى األداء للفريقني عموماً.
7 - على احلكم أن يكون موضوعي ومباشر  ولديه املبررات الواضحة للنتيجة املقررة. 

8 - ميكــن للحكــم اســتخدام األمثلــة واحلجــج كمــا ذكرهــا املتحدثــني واإلســقاط عليهــا ممــا يســاعد املتحدثــني بفهــم املالحظــات بشــكل أفضــل، حيــث 
علينــا االبتعــاد عــن الغمــوض والعموميــات. 

9 - يقوم احلكم بإعالن النتيجة بعد توضيح األسباب كافة لتفوق الفريق الفائز على الفريق اخلاسر. 
10 - يتوجــب علــى جلنــة التحكيــم االتفــاق علــى النتيجــة واملالحظــات التــي ســوف يتــم طرحهــا للفريقــني بشــكل مســبق لتجنــب حــدوث أي تناقــض 

مبالحظــات احلــكام للمناظريــن وكذلــك للمدربــني. 

مالحظات عامة: 
- على احلكم أن يقدم املالحظات بصدق وأمانة للمتحدثني دون مبالغة.

- مينع على احلكم االستهزاء بأداء املتحدثني أياً كان مستوى األداء املقدم.
- يتوجــب علــى احلكــم إعطــاء مالحظــات فرديــة للمتحدثــني بعــد اإلعــالن عــن النتيجــة يف حــال طلــب ذلــك ويتوجــب عليــه مراجعــة النتائــج يف حــال 

تقــدمي أي اعتــراض. 
- يتوجب على احلكم تقدمي مالحظاته كاملة عن كافة املتحدثني ومجريات اللعبة مكتوبة ملشرف التحكيم. 
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