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  المقدمــــــــة

  : وأھمیتھا الثقافیة والتربویة المناظرات
  

 المدارس داخل للمناظرة جماعات تشكیل بضرورة الوزیر السید تعلیمات علي بناءً 
 مستوي علي المناظرة جماعات بتشكیل المكتبة أخصائي في ممثلة المدرسة مكتبة قامت
 مناقشة علي قادرین مثقفین خلق ھو الجماعات ھذه من والھدف ، بالمدرسة الفصول كافة

 عن للتعبیر للطالب الفرص إتاحة وكذلك العامة بالقضایا المتكامل واإللمام الموضوعات
 القراءة علي الطلبة تشجیع وكذلك موجھ تربوي إطار في اآلخرین آراء واحترام آرائھم
  .واالطالع الحرة

  
  

 تعریف المناظرة:
 الطالب تقسیم خاللھا من یتم متعارضتین نظر وجھتي یحتمل موضوع اختیار ھي

 الفریقین بین المناظرة بإدارة الطالب أحد ویقوم نظر وجھة فریق كل یتبنى فریقین إلى
  . الفریقین بین واالختالف االتفاق نقاط بتحدید یقوم وكذلك

  
  -: أھمھا عوامل عدة على المناظرة نجاح وتتوقف

  . الموضوعات حداثة  •
  . الجید اإلعداد  •
  . الواقعیة  •
  . التنفیذ طریقة  •
  .المناظرات تنفیذ في المكتبة تتبعھا التي الخطة  •

  أھمیتھا الثقافیة والتربویة
إذا أحسن اختیار موضوعاتھا وأحسن أختیار المشاركین  المناظراتومما الشك فیھ أن 

  -فیھا تسھم فى :
  مساعدة الطالب على اتخاذ القرار . )١
  مساعدة الطالب على التذوق والنقد السلیم للموضوعات المختلفة . )٢
 مساعدة الطالب على الوصول إلى الحقائق والمعلومات عن طریق الحوار . )٣
 والفكر والتعبیر الناضج للطالب .العمل على تنمیة وحریة الرأي  )٤
 تشجیع الطالب على متابعة األحداث الجاریة وخلق أبواب وموضوعات للمناقشة . )٥
 االرتقاء بالمستوى العلمي والثقافي واالجتماعي للطالب . )٦
 العمل على تربیة وخلق قیادات جدیدة للمجتمع . )٧
ید والرأي ترسیخ الدیمقراطیة وممارسة الحوار المثمر وعرض الرأي المؤ )٨

 المعارض .
   تساعد على خلق جیل مشارك من الشباب یؤمن بقضایا المجتمع ویشارك في حلھا . )٩

  
  
  



٤ 
 

  ( الخطة التي تتبعھا المكتبة )للمناظرات مقومات نجاح الدور الثقافى والتربوى 
  

 تقوم المكتبة بوضع برنامجاً للمناظرات وموضوعاتھا . )١
والموشوعات الحدیثة التى تطرق على یجب مراعاة متابعة االحداث الجاریة  )٢

 المجتمع اثناء وضع برنامج المناظرات المقترح للعام .
  یجب عند اختیار الموضوع أن یحتمل وجھتى نظر ولیس وجھة نظر واحدة . )٣
 تنفذ المناظرات تحت إشراف المكتبة وبالتعاون مع الجماعات األخرى . )٤
شھر لالتفاق على إعداد وتنظیم اجتماع مع جماعة المناظرات بدایة كل  یتم عقد )٥

 المناظرة.
 یجب أن تحمل المناظرة وجھتي نظر متعارضتین . )٦
یتم اختیار الطالب المشتركین على مستوى عال من التخصص والثقافة والمعرفة  )٧

والخبرة من داخل المجتمع المدرسي ومن الممكن أن ینضم لكل فریق شخصیة من 
 سي .الشخصیات البارزة داخل المجتمع المدر

یقود المناظرة شخص محاید (طالب) یدیرھا وینظمھا ، ویقوم بتحدید نقاط االتفاق  )٨
 واالختالف بین الفریقین .

 یجب أن یبرھن الطالب على وجھة نظره بمصادر موثقة (ذكر مصدر المعلومة). )٩
تتولى جماعة المناظرات بالتعاون مع جماعة اإلذاعة بالمدرسة اإلعالن عن  )١٠

 اإلذاعة المدرسیة ولوحة اإلعالنات . موعد المناظرة في
كما تتولى جماعة المناظرات بالتعاون مع جماعة الصحافة االعالن عن  )١١

 المناظرة فى مجلة المكتبة الشھریة .
یتم إعداد معرض صغیر للكتب والدوریات المتخصصة التي تتناول موضوع  )١٢

 المناظرة .
شاركون والحاضرون إعداد قائمة ببلیوجرافیة عن الموضوع حتى یتمكن الم )١٣

 من التجاوب والمشاركة اإلیجابیة فى موضوع المناظرة .
وتصویر الطالب اثناء المناقشة ووضعھا فى  C.Dیتم تسجیل المناظرة على  )١٤

 .سجل المناظرات بعد كل مناظرة 
 
  المناظرة تنفیذ أسلوب

  
   مع الطالبیة المشاركة طریق عن ذلك و المناظرات یتناولھا التي الموضوعات اختیار:  أوال

  .المدرسة في المكتبة أخصائي و المدرسین و الرواد
 لیقوموا المدرسة معلمي من ثقافیا و علمیا المتمیزین باختیار المدرسیة االدارة تقوم:  ثانیا

  .المناظرات توجیھ و بقیادة
 حول القراءة و لالطالع المناظرات في للمشاركة الطالب على اتوعالموض طرح:  ثالثا

  .للموضوع االساسیة المفاھیم لتكوین الموضوع
 .النظر وجھ لطرح جماعھ كل للطالب الفرصة بإتاحة المناظرة في المتحكم یقوم:  رابعا

  .الموضوع حول الجماعة إفراد كل مفھوم توضح التي الخاصة
  . المناظرة في المستخدمة المراجع و الكتب ذكر:  خامسا
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  المناظرات :طرق اإلعالن عن 

  یتم اإلعالن عن المناظرات بعدة طرق متنوعة : 
  أوال : عن طریق اجتماعات لجنة المكتبة الشھریة .

  ثانیا : عن طریق اجتماعات جماعة أصدقاء المكتبة خالل اجتماعاتھم النصف شھریة 
لتى ثالثا : عن طریق جماعة الدعایة واإلعالن وذلك باإلعالن عنھا في المجالت الشھریة ا

  تصدرھا المكتبة .
رابعا : عن طریق اإلذاعة المدرسیة أي من خالل البرنامج اإلذاعي األسبوعي الذي یقدمھ 

  جماعة أصدقاء المكتبة .
  خامسا : عن طریق جماعة التوعیة ، وإصدار النشرات الالزمة.
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  الخطة العامة
  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام  البرنامج الزمنى المقترح

  

  مالحظات  المناظرةموضوع   الشھر

سبتمبر / 
  أكتوبر 

    

      نوفمبر

      دیسمبر

      ینایر

      فبرایر

      مارس

      ابریل

      مایو 

  

موضوعات مقترحة ومن الممكن تغییرھا ناظرات ملحوظة : موضوعات الم ♣
  حسب مجریات األحداث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧ 
 

  
  

  
  

  

  المناظراتتشكیل جماعة 
  

  
  

  أخصائي المكتبة                                                 مدیر المدرسة    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الصفة  الفصل  االسم  م

  الجماعةمقرر        ١

  أمین سر الجماعة       ٢

  عضو       ٣

  عضو       ٤

  عضو       ٥

  عضو       ٦

  عضو       ٧

  عضو       ٨

  عضو       ٩

  عضو    ١٠
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  المناظراتكشاف 
  

عدد   مدیر المناظرة  الموضوع  المكان  التاریخ  الیوم  م
  الحاضرین

١    
            

٢    
            

٣    
            

٤    
            

٥    
            

٦    
            

٧    
            

٨    
            

٩    
            

١٠    
            

  
  

  مدیر المدرسة                                     المكتبة        يأخصائ        
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  دعوة
            

  بعنوان : مناظرةتعلن إدارة المكتبة بالمدرسة عن عقد             
                                                       )                     (  

  بقاعة المكتبة في  ٢٠وذلك یوم /            الموافق     /    /    
  تمام الساعة          صباحا .  

                                             

  والدعوة عامة للجمیع ،،،،،

   
  مدیر المدرسة          المكتبة          يأخصائ
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  (             )  المناظرة

  
  )............................................................................................................( المناظرة موضوع

  

..........................                                                                   التاریخ /                           ............................/   الیوم
  ...........................   / المكان                ...................../ عنھا اإلعالن تاریخ

               .........................../  التوقیت
  ) اإلجمالي( .)  = ............... معلم(  ..............)  ،  طالب(   .............. /   الحاضرین عدد

  : المناظرةمدیر 
  .......................... مكان العمل / ..................................الوظیفة /  ..................................../ .االسم 

  

  الرأي األخرأسماء الفریق   الرأيأسماء الفریق   م

  الفصل  االسم  الفصل  االسم

١          
٢          
٣          
٤          
٥          

  

  المناظرة :  أھداف               
*  
*  
*  

  وسائل الدعایة واإلعالن : 
.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
  

المناظرة وقد تم عمل معرض  موضوع تخدم التي الوسائل و بالكتب ببلیوجرافیة قائمة ♣
  مكتبة : على ھامش المناظرة داخل ال

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................   
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  المناظرة ملخص
  

  اراء فریق الرأى االخر  ااراء الفریق المؤید
  اسم الطالب ............

  
  

  اسم الطالب ............

  

  اسم الطالب ............

  
  اسم الطالب ............

  
  

  اسم الطالب ............

  
  
  

  اسم الطالب ............

  

  اسم الطالب ............

  
  
  

  اسم الطالب ............

  

  اسم الطالب ............

  
  

  اسم الطالب ............

  

  اسم الطالب ............

  
  

  اسم الطالب ............

  

 االختالف : أوجھ
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
  

  اإلتفاق :  أوجھ
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
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 :( المصالحة أو المصارحة )  تعقیب على المناظرة 

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
  

  التقییم
 ) تحقیق الھدف :١ 

.......................................................................................................................................................  
: ) كفایة الوقت ٢

.......................................................................................................................................................  
 ) مناسبة المكان :٣

.......................................................................................................................................................  
 ) مناسبة الموضوع :٤

.......................................................................................................................................................  
) كفاءة مدیر المناظرة : ٥

.......................................................................................................................................................  
 ) أخرى :٦

.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  

  
  المدرسة مدیر                                                 المكتبة أخصائي
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  المناظرةصور توثیق 

 

 

 


