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I am pleased to introduce the first bilingual (English-Arabic, Arabic-
English), two-in-one dictionary of debate terminology to our students and 
all debate enthusiasts. This dictionary is one of a number of endeavours 
that aim to achieve the goals of QatarDebate Centre’s “Debaters Today, 
Leaders Tomorrow” initiative. 

This dictionary is an important contribution to the field of debating, 
and it provides specialists and non-specialists alike with easy access 
to basic concepts and terminology in a clear, concise and example-
supported manner. The terms featured in this volume have been taken 
from educational as well as competition-based sources, thereby providing 
valuable real-life examples to debaters. 

QatarDebate Centre, which is part of Qatar Foundation, takes pride in its 
mission of promoting debate and dialogue throughout the Arab world and 
sees this as a means of improving the general process of education – at 
every level. Through teaching and practising debate, both educators and 
students acquire and hone important skills such as the ability to think 
critically, to argue more effectively, and to discuss and rebut ideas. All of 
this enables them to be persuasive, yet respectful of different points of 
view not only within the debating sphere, but also in other areas of their 
lives. 

QatarDebate Centre also promotes debating to families to support 
children’s participation in national and international debate events, and 
to help parents appreciate the importance of fostering children’s listening, 
speaking, reading and writing skills, in both English and Arabic, from an 
early age. 
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The English-Arabic and Arabic-English entries of this dictionary are 
structured as follows:  

• Head word
• Parts of speech, and related parts of speech
• Definition
• Provision of examples, where necessary

The entries are arranged alphabetically in English and Arabic, respectively. 
Terms that are linguistic derivatives of previous words are included 
alongside the definitions in these previous entries, even though they may 
function differently within the debate process. For instance, the term 
“definitive” is listed within the entry for “definition”. The same applies for 
terms that represent different classifications or forms of other entries. For 
instance, “comparative debate” is listed under the entry for “debate”. 

Each time a term appears, whether within its main entry or in other 
entries as part of their definitions and examples, it is highlighted in bold 
as a way of cross-referencing it and in order to emphasise its importance.

I extend my gratitude to Qatar Foundation for its support of this 
publication. Last, but not least, I sincerely thank all my colleagues at 
QatarDebate Centre for their collaborative efforts in presenting this work 
to our readers in the best possible way. We hope this dictionary is of 
interest and that it will be put to great use.

Hayat Abdulla Maarafi, PhD
Executive Director, QatarDebate Centre







adjudication (n.) تحكيم
adjudicate (trans. and intrans. v.) adjudicative, adjudicatory (adj.)

The assessment of the debate by an appointed judge, adjudicator, or panel 
of adjudicators. The outcome of adjudication is to decide the team which 
deserves to win the debate on the basis of clearly-defined evaluation 
criteria. 

{The adjudication system used in the World School Debating 
Championship follows three main criteria: content, style and strategy.}

• adjudicator حكم
The person responsible for evaluating the debate and announcing the 
winner on the basis of clearly-defined criteria. The judge/adjudicator 
assigns scores to every speaker in each team and to the team as a 
whole. Adjudicators also provide debaters with comments to help 
them improve their performance.

• chief adjudicator رئيس هيئة التحكيم
The person chairing the adjudication panel in international debating 
championships and competitions where there is more than one 
judge, particularly in final debates due to their importance. The chief 
adjudicator collects the remarks of other panel members and discusses 
their decisions with them before he/she announces the result to the 
audience. 

• wing adjudicator حكم مساعد
The assistant judge, whose task is subordinate to that of the main judge, 
and who helps to assess the performance of the debating teams. The wing 
adjudicator is usually a trainee, acquiring the necessary training to take 
full responsibility for judging a debate on his/her own.
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analysis (n.) تحليل
analyses (pl.) analyse (trans. v.) analytical (adj.)

The process of attributing causes to effects as well as identifying other 
relations of resemblance among objects and events to formulate 
arguments.

{The deeper the analysis, the more persuasive the arguments will be.}

argument (n.) حجة
argue (trans. and intrans. v.) argumentative (adj.) 

The distinct point supporting the case of a debating team. An argument 
is the essence of a debate.

{An argument is typically expressed in the form of three statements:

• What the opposing team said is wrong.
• This is because …
• Therefore, …}

• argument building بناء الحجة
The process of generating an argument to be presented at the debate. 
This involves suggesting a label, explanation, substantiation and tie-
back for that argument.

• argument consistency متاسك الحجج 
The cohesion and semantic relevance between the arguments 
presented by an individual speaker and those presented by the team 
as a whole.

• argument inconsistency تضارب الحجة 
An irregularity in arguments by an individual speaker or by a team. 
This is often the main reason behind the failure of a debate because it 
diminishes the credibility of the speaker and the team.

• dependent argument حجة تابعة
A secondary argument that relies on the success of another argument. 
It does not form an independent reasoning that contributes to 
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supporting the motion of the debate.

• primary argument حجة أساسية
A basic argument which provides the foundation for the dependent 
argument. Once primary arguments are destroyed, secondary 
arguments automatically fall.

• argumentation مجادلة 
Countering and challenging the arguments of the opposition. Effective 
argumentation uses the “ARE” formula: Assertion, Reasoning, Evidence.

assertion (n.) تأكيد
assert (trans. v.) assertive (adj.)

A statement expressing that something is true. Assertions must be 
supported and substantiated by examples, otherwise they become simple 
claims.

audience (n.) جمهور
The people who attend and observe a debate. The main role of the 
audience is to listen to the debate. Some debates, however, allow the 
audience to ask the debaters questions before the reply speeches. In other 
forms of debate, the audience can vote for the team it thinks should win 
or the side of the motion it supports.

{The audience loudly applauded as soon as the name of the winning team 
was announced.}
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badgering (n.) مضايقة
badger (trans. v.)

Vexing and pressuring the speaker by making too many points of 
information, or mentioning them so fast that the speaker is unable to 
understand what is being said, which gives the impression that the speaker 
is incapable of response.

basic assumption (n.) افرتاض أسايس
A foundational premise that is usually taken for granted and that underlies 
a particular case and its supporting arguments. 

{“The UN should adopt military intervention as a policy to protect human 
rights.” This motion rests on a number of basic assumptions: human 
rights are often violated, human rights are worth protecting, human rights 
can be protected by military intervention.}

big picture (n.) صورة عامة
The general approach and overall case of the team. 

{In the incident of case abandonment because of a new definition 
provided by the proposition, the team does not get enough time to 
think about details and has no access to statistics or forms of evidence. 
Therefore, the team can only concentrate on the big picture.}

body language (n.) لغة الجسد
Expressions indicated by body movement, facial gestures and posture.
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brainstorming (n.) عصف ذهني
brainstorm (trans. and intrans. v.)

A cognitive process carried out as the first step in the preparation for 
the debate. It involves members of the debate team individually eliciting 
and generating concepts and ideas in a relaxed and creative atmosphere. 
Each member of the team needs to prepare an entire case with a topic, 
definition, theme, model, definitives (if necessary), arguments and split.
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case (n. and trans. v.) موقف
The set of ideas and arguments prepared in advance to convince judges, 
adjudicators and the audience that a team’s position on the motion is 
justified.

• case abandonment تخلٍّ عن املوقف
Changing the entire case the team has prepared to argue.

{When an opposition team discovers that the proposition, under 
the exclusive right of definition, is presenting an entirely different 
definition of the motion to be debated, the opposition may resort to 
case abandonment and prepare a new case during the debate itself.}

• case development بناء املوقف
Identifying the topic that the team is addressing and providing a 
definition, theme, model, definitives (if necessary), arguments 
(including substantiation) and split.

• hard-ball case موقف صعب
Argumentation of a highly controversial topic. Teams are usually 
advised to look for controversial topics to discuss, provided they make 
them simple to understand.

• hung case موقف معلق
When one speech in the team depends on another speech in the same 
team. This results from inappropriate splitting of the team’s arguments.

causation (n.) سببية
cause (n. and trans. v.) causal, causative (adj.)

The existence of a relationship between two things where one of them is 
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the reason why the other happens, making the latter the effect and the 
former the cause.

{It can be argued that there is a relationship of causation between violence 
shown in the media and actual violence that takes place in society, whereby 
the former is the cause of the latter.}

chairperson (n.) رئيس الجلسة
The person who facilitates the debate and manages it. The chairperson 
ensures that both teams adhere to the rules of the competition. He/she 
also introduces the topic of the debate, the speakers of each team and the 
adjudicators. Sometimes, the chairperson also announces the results and 
if the audience is attending a debate for the first time, he/she also gives a 
brief explanation of how it is conducted and assessed.

championship (n.) بطولة
A debate competition in which several teams from different schools, 
cities, universities, regions or countries compete to win. The team which 
wins the final round usually carries the title of the championship. 

Examples of championships include:

• Asian Universities Debating Championship  
بطولة آسيا ملناظرات الجامعات

An annual debate championship for university teams from Asia. 
This is the largest continental inter-university championship. More 
than 600 university students participate in this championship, which 
follows the parliamentary debate style.

• World Schools Debating Championship (WSDC)
بطولة العامل ملناظرات املدارس

An annual debate competition between schools from different parts 
of the world.
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• World Universities Debating Championship (WUDC)
بطولة العامل ملناظرات الجامعات

An international debate competition between universities which is 
considered the largest of its kind. It is held annually in a university 
selected by the WUDC. Teams representing universities from different 
parts of the world participate in this championship. Debates in 
this championship are more advanced and the motions are more 
challenging because the debaters are older than those participating in 
the World Schools Debating Championship.

• championship convener منظم البطولة
A person, group of people or association that organises a debate 
championship, be it between schools, universities or both.

claim (n. and trans. v.) مزعم
A statement that is not supported or substantiated. 

{Every argument is essentially a set of claims until these claims are 
supported with evidence.}

clarity (n.) وضوح
clarification (n.) clarify (trans. and intrans. v.) clear (adj.)

When a speech is free from ambiguity or complication.

code of conduct (n.) ميثاق رشف
A system that regulates the ethics to be observed during debate 
competitions or tournaments. It addresses issues related to plagiarism, 
discrimination on the basis of sex, race or religion, or any other form of 
misbehaviour. In debate championships, a committee is usually set up to 
investigate any breach of the established code of conduct.

competition (n.) منافسة
compete (intrans. v.) competitive (adj.) competitor (n.)
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A debate contest that is conducted within the same school or university 
in order to identify teams that qualify for a national or international 
championship.

conclusion (n.) خامتة
conclude (trans. and intrans. v.) conclusive (adj.)

The final part of a speech in a debate. It includes a short summary of the 
speech. 

content (n.) محتوى
contain (trans. v.)

Material presented by a speaker, including independent arguments, 
rebuttal against the opposition’s arguments, examples and other forms 
of evidence.

context (n.) سياق
contextual (adj.) contextualise (trans. v.) contextualisation (n.)

The immediate situation and circumstances surrounding the debate. Style 
varies in accordance with the varying elements of the context, such as the 
topic, opposition and audience in the debate.

{Context is a pivotal factor in all styles of human communication, as one 
cannot talk with one’s friends in the same way as with one’s teacher.}

contradiction (n.) تناقض
contradict (trans. v.) contradictive, contradictory (adj.)

A discrepancy in figures, facts or statistics presented in the speeches of 
members of the same team. 

{One speaker may state that the number of people living with HIV will 
reach 100 million. Another speaker in the same team says that it will reach 
50 million and a third speaker offers another contradiction, saying that 
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perhaps it will reach only 20 million.}

credibility (n.) مصداقية
credible (adj.)

The speaker’s ability to win the trust of the audience and adjudicators.

criterion (n.) معيار
criteria (pl.) criterial (adj.)

The standard of evaluation used in a debate for each individual speaker 
and the teams in general. These criteria are built according to specific 
measures that describe the performance of a debater in terms of style, 
content and strategy. Each criterion carries a number that denotes a 
different level, such as ‘excellent’, ‘good’ and ‘weak’.

critical thinking (n.) تفكري نقدي
A sophisticated cognitive exercise in which ideas and opinions are not 
taken for granted, but are examined carefully from multiple perspectives.
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debate (n.) مناظرة
debate (trans. and intrans. v.) debater (n.)

A verbal confrontation between two teams engaging in argumentation 
of a motion. Each team member is a debater. The team that supports 
the motion is called proposition and the team that challenges it is called 
opposition. A debate is administered by a chairperson and assessed by 
adjudicators. It is usually attended by an audience.

• debate club نادي املناظرة
An entity established by debaters and their supporters in schools, 
universities and civil society institutions. These clubs function as 
platforms that bring debaters and people interested in debate together 
to participate in training, competitions and other debate-related 
activities.

• debate league دوري املناظرات
A debate competition that involves school or university teams in a 
particular country. In these leagues, a specific system of competition 
and evaluation is used. Awards are designated for the first, second and 
third teams. Leagues are usually categorised according to the age of 
participants.

{In the State of Qatar, there is an Arabic debate league and an English 
debate league.}

Debate types include:

• Australasia Debate مناظرة أسرتالية-آسيوية
A form of academic debate that has become quite common in recent years 
in Australia and Asia. Australasia Debate is similar to the educational 
debates QatarDebate Centre runs in public and private schools. 
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• British Parliamentary Debate مناظرة برملانية بريطانية
A form of academic debate that follows the conventions of debate 
in the British Parliament. Competition is between four teams, 
each of which has two speakers. The terminology employed in this 
style of debate is also taken from expressions used in the British 
Parliament. Proposition is known here as “government”. The 
opposing side, as in other forms of debate, is called “opposition”. 
The following shows the distinctive features of this style of debate:

First team (Opening Government) consists of:

• Prime Minister
• Deputy Prime Minister

Second team (Opening Opposition) consists of:

• Leader of the Opposition
• Deputy Leader of the Opposition

Third team (Closing Government) consists of:

• Member of Government
• Government Whip

Fourth team (Closing Opposition) consists of:

• Member of the Opposition
• Opposition Whip

The two sides take the following format in the debate:

1. Prime Minister
2. Leader of the Opposition
3. Deputy Prime Minister
4. Deputy Leader of the Opposition
5. Member of Government
6. Member of the Opposition
7. Government Whip
8. Opposition Whip
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• classical debate مناظرة كالسيكية
A form of debate that first started in the US and was seen as a 
replacement to policy debate. Using a similar format to policy debate, 
classical debate emphasises logic and discussion of realistic topics. For 
this reason, classical debate is sometimes dubbed “policy lite debate”. 
It is called “lite” because unlike policy debate in which a new plan is 
suggested by the proposition, classical debate chooses a specific case 
at the beginning of the debate season. The proposition is expected to 
support that case and the opposition to challenge it.

• closed debate مناظرة مغلقة
A debate that is limited by restrictions on how the motion is to be 
understood. Organisers usually stipulate these restrictions and teams 
are expected to abide by them in a closed debate.

• comparative debate مناظرة مقارنة
A debate that aims at striking comparisons between two or more 
things.

{“This House believes the media is more powerful than the classroom.” 
This motion calls for making comparisons between the media and the 
classroom in terms of their influence.}

• competitive debate مناظرة تنافسية
A debate whose goal is a competition between teams in a local, 
regional or international tournament. This type is very common in 
high schools in English-speaking countries, particularly the UK, US, 
Canada, Australia, New Zealand and South Africa. Competitions 
are organised according to specific regulations that relate to the 
age of debaters, the nature of proposed motions and the system of 
adjudication and evaluation. Many of the debates conducted by 
QatarDebate Centre (both English and Arabic) are of this category.

• floor debate مناظرة القاعة
An audience debate that follows the third speaker and is conducted 
before the reply speech. In this debate, the audience is given the 
chance to make comments and ask questions to either of the teams. 
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Sometimes, the audience also participates in voting to choose the 
winning team.

• forum debate مناظرة املنتدى
A training debate that shows young debaters that debate is an exciting 
activity as much as it is a delivery of speech in public. It is called forum 
debate because it discusses topics that are relevant to society and are 
the subjects of actual debates, rather than philosophical issues.

• impromptu (extemporaneous) debate مناظرة مرتجلة
A debate in which no advanced planning is allowed. It is essentially 
a training debate that aims to equip debaters with the skill of 
spontaneous yet critical thinking in situations where they have to 
build their arguments and rebuttals while the debate is in session. In 
this form of training debate, the audience is normally composed of 
the debaters’ classmates.

• interrogative debate مناظرة استفهامية
A training debate that encourages debaters to anticipate the arguments 
of the opposition during their preparation and to formulate proper 
rebuttals accordingly. 

{For example, someone says: “I believe the UN has failed.” The team 
asks: “Why?” The speaker answers: “Because it failed to achieve 
international peace.” The team asks: “Why?” The speaker responds: 
“Because there are still wars in many different parts of the world.” This 
questioning technique continues so forth to generate explanations and 
justifications for arguments in order to use the same logical exercise 
in an actual debate.}

• Karl Popper debate مناظرة كارل بوبر
A type of debate named after the British-Austrian philosopher Karl 
Popper. It is common in Eastern Europe and Central Asia and is known 
for its philosophical and pedagogical orientation, which focuses on 
highly philosophical motions. This form of debate employs various 
ways of abstract thinking and critical thinking skills. In addition, it 
promotes tolerance and freedom of speech. Debaters work together in 
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teams of three and analyse both sides of a motion. It follows the usual 
regulations of timing, evaluation and adjudication.

• Lincoln-Douglas debate مناظرة لينكولن-دوجالس
A debate named after a series of debates between Abraham Lincoln 
and US Senator Stephen Douglas. It is common in high schools in 
the US and is characterised by applying philosophical issues to real-
life situations. Teams do not normally remain the same throughout 
the season; they alternate sides. Proposition, or “affirmative” as it is 
called in this debate form, may become opposition, or “negative”, from 
round to round and vice versa. Even motions may change bimonthly.

• open debate مناظرة مفتوحة
A debate type that involves no restrictions on how the motion is to be 
understood. Teams are allowed to freely interpret the motion of this 
debate.

• Paris-style debate مناظرة باريسية
A debate following the French format in which each of the two teams 
has five members and they debate a specific motion. The debate is 
judged according to the quality of arguments, the eloquence of the 
speakers and the impression debaters make on the adjudicators 
and audience. The first proposition speaker (Prime Minister) opens 
the debate followed by the first opposition speaker (Shadow Prime 
Minister). After that, the second proposition speaker is followed by 
the second opposition member and so forth. Each debater speaks for 
six minutes, between the first and last of which points of information 
can be made by the opposition and the speaker can either accept or 
reject them. The speaker, however, has to accept at least two points of 
information. The French Debating Association organises a national 
debate championship according to this format.

• parliamentary debate مناظرة برملانية
A debate that follows the conventions of the British Parliament. 
For this reason, it uses political terms such as “government” and 
“opposition”.  This type of debate is widely practised and is the main 
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format of debates in the UK, Australia, India and Greece. The World 
School Debating Championship adopts this as its official format.

• policy debate مناظرة إجرائية
A debate that advocates for an action or a change in policy. It differs 
from debates that have more of an intellectual nature to them, as 
policy debates aim to change beliefs and assumptions. Intellectual 
debates begin with statements like: “This House believes that …”. 
Policy debates, however, begin with statements like: “This House 
calls for ….”, or “This House would …”. Sometimes, policy debates 
are referred to as “inquisitive debates” because (in some formats) a 
period of three minutes is designated to the audience to ask questions 
after each speech. In this kind of debate, the proposition suggests 
a detailed model that can be implemented in real life. This model 
should constitute the essence of argumentation put forward by the 
proposition. 

• public debate مناظرة عامة 
A type of debate common in the US that has three speakers in each 
team. The focus in this type is on the skills of public speaking and 
persuasion, which help the debater in daily life. Another distinctive 
feature of this debate is that it makes use of laypeople in roles such as 
adjudicators, in order to encourage a format of debate that focuses 
on the public, hence its name. It is similar to court proceedings that 
use members of the public and local residents as jurors. This kind of 
debate awards a prize for best speaker, who can even be a member of 
the losing team.

• scramble debate مناظرة متعجلة
A training debate that aims to develop the ability of debaters to make 
short preparations during the debate itself. This type trains debaters 
for situations where they must resort to case abandonment and have 
to quickly prepare a new case.

• surprise-case debate مناظرة فجائية
A training debate that helps debaters think about the underlying 
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assumptions of their opposition. It also encourages them to be 
flexible to respond effectively to any challenge from the opposition. 
The trainer surprises the debaters by changing positions and views. 
Usually, the trainer asks each team to prepare a particular case and, 
immediately before the debate, demands they change positions and 
exchange cases and roles.

• United States presidential debate مناظرة الرئاسة األمريكية
A debate between candidates of the US presidential elections. All 
candidates, particularly from the two main US parties, the Republican 
Party and the Democratic Party, may take part in these debates against 
their political rivals. The topics of such debates focus on controversial 
and current issues (whether national or international) that relate to the 
time period in which the elections are held. It can be argued that the 
results of US presidential elections are largely affected by such debates.

Debating: WSDC Style (proper n.) “املرشد يف فن املناظرة”
The first Arabic-language book on debating, published by QatarDebate 
Centre in 2010. It is a translation of a book published in English in 2009 
by the International Debating Education Association (IDEA).

deduction (n.) استدالل
deduce (trans. v.) deductive (adj.)

A logical process that begins with a hypothesis and then tries to find 
data or examples that prove it. Abstract rational thinking is the guiding 
principle here and this process is typically used by philosophers to reach 
sound rational judgment. 

{For example:

• Every human being is mortal,
• since Socrates is a human being,
• then Socrates is mortal.}
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definition (n.) تعريف
define (trans. v.) definitive (adj.)

A clear explanation of the meaning of the words and expressions in the 
motion as understood by the proposition. 

{The definition offered in the debate is not an explanation of words in 
their general sense, but how they specifically relate to the motion during 
the debate.}

Types of definitions:

• biased definition تعريف متحيز
An unfair definition that is fashioned in order to favour one of the 
teams over the other(s).

• more reasonable definition تعريف أكرث منطقية
A definition that provides an opportunity for fair debate for both 
teams.

• neutral definition تعريف محايد
A balanced definition formulated by focusing on trying to reach a 
profound understanding of the debate motion as opposed to winning 
the debate.

• unreasonable definition تعريف غري معقول 
A definition that does not relate to the immediate meaning of words 
and expressions in the motion of the debate. It is considered an unfair 
definition that aims to alienate one of the teams, pushing them totally 
outside the debate.

{“This House calls for banning smoking in public places.” An 
unreasonable definition would be if the proposition insists that the 
word “smoking” in the motion means “smoke from barbeques in 
public parks”, because this is not what the direct meaning of smoking 
implies.}
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Some debates allow:

• right of definition حق التعريف
A privilege granted to the proposition team to exclusively offer a 
definition for the motion of the debate, imposing its understanding 
on the opposition, provided that the proposition’s definition is 
reasonable and close to the immediate meaning of the words in the 
motion itself.

• definitive د محدِّ
A clarification added to the definition of a motion in order to enhance 
the precision of the meaning, especially if the motion is very general. 
Definitives should only be employed when necessary.

{“This House believes the UN has failed.” Proposition team needs to 
show what it specifically means by “failed” in this motion. Does it 
mean “failed the people” or “failed the political systems” or “failed 
those in need of help”? Does it mean that the UN has failed politically, 
economically or culturally?}

demonstration (n.) إثبات
demonstrate (trans. and intrans. v.) demonstrative (adj.)

The substantiation of an argument with evidence in order to persuade 
the audience.

{Failure to provide sufficient demonstration is likely to result in the team 
losing the entire debate.}

draw (n. and trans. and intrans. v.) قرعة
The random selection of teams in a particular debate competition to join 
qualifying groups of the tournament. This also applies to the selection and 
announcement of debate motions, which team is to be the proposition 
and which the opposition, as well as the choice of adjudicators.
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evaluation (n.) تقييم
evaluate (trans. v.) evaluative (adj.)

A procedural and principled process in which a debate is assessed on the 
basis of clearly-defined criteria. Assessment criteria used vary in different 
parts of the world. Some evaluation systems use the three main criteria 
of content, style and strategy, whereas others consider argumentation, 
rebuttal and presentation as criteria for evaluation.

{QatarDebate Centre adopts the system of the WSDC, which is that of 
content, style and strategy.}

example (n.) مثال
An instance that supports and reinforces an argument and overall motion 
of the debate.

Includes:

• example list (shopping list) (قامئة التسوق) قامئة األمثلة 
A long list of examples that lack adequate explanation and analysis. 
This becomes like a shopping list that does not contribute to effective 
argumentation.

• general example مثال عام
An example that is characterised by its general applicability and 
power of general principles. The more general the example, the more 
persuasive it can be. 

{Using the Chernobyl nuclear radiation leak as an example to support 
an argument about the potential environmental disasters of such 
plants shows the significance of this general example. It becomes a fact 
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that generally applies to nuclear plants anywhere in the world, whether 
in countries that follow rigorous safety measures or not. The issue is 
not essentially about safety measures, but rather about the potential 
danger of all nuclear plants.}

• home-turf example مثال حديقة املنزل
Refers to:

1- An example that relates to the debaters’ personal experiences, 
either from their lives or that of their close relatives and friends. 
Such examples trivialise argumentation, making it more about 
private matters than general principles and rational arguments. 

2- An example referenced by one team from the home garden 
of its opposition. This can be a good strategy as it attacks the 
opposition on its own territory.

• important example مثال مهم
An example that has special significance because it is directly related 
to the central topic of the debate. The more relevant an example to a 
debate motion, the more important it becomes.

{“This House calls for military intervention in Somalia to solve its 
internal problems.” An important example would be: “The US military 
intervention in Somalia in the early 1990s did not succeed in solving 
these problems.” This is considered an important example because it 
is directly related to the central issue of the motion and it supports the 
opposition’s case against military intervention in Somalia.}

• real example مثال حقيقي
An example derived from historical events or real-life situations. 

{When a debater says: “This is like the negative effects of 9/11”, it is 
considered a real example, not an artificial or an unrealistic one.}
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exemplification (n.) متثيل
exemplify (trans. v.) exemplificative (adj.)

The use of examples in a debate by explaining, analysing and linking such 
examples to the overall approach of the team.
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fabrication (n.) اختالق
fabricate (trans. v.)

Making up examples and claiming they are true. This is one of the main 
forms of cheating in debates.

{In order to support the argument that raising awareness against smoking 
is more effective than banning it, a debater may fabricate evidence by 
saying: “According to WHO statistics, the number of smoking-related 
cancer patients has been decreasing since tobacco companies started 
putting warning signs on every packet of cigarettes.”}

fallacy (n.) مغالطة
fallacies (pl.)

Incorrect reasoning as a ground for argumentation and substantiation.

false authority (n.) مرجعية خادعة
false authorities (pl.)

Referencing an invalid source such as quoting a scientist who bears no 
relevance to that particular branch of science.

{For instance, citing the chemist and physicist Dr. Ahmed Zewail in a 
debate about the importance of teaching Arabic literature to school 
children.}

F



feedback (n.) تغذية راجعة
The second stage of debate preparation in which members of the 
team share comments and ideas they were able to generate during 
brainstorming (first step).

figure of speech (n.) صورة بيانية
A figurative expression used in debate and argumentation to enhance the 
linguistic and aesthetic effects. 

floor (n. and trans. v.) قاعة
This term has two different meanings, one tangible and the other abstract. 

• Tangibly, floor refers to the physical place where the debate is taking  
 place and those who are in the debate hall. “Floor debate”   
 refers to when the audience can ask questions.
• Abstractly, the term refers to the right to speak during a debate.   
  The speaker has the floor when he/she is talking.
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game (n. and trans. and intrans. v.) لعبة
A form of exercise.

Such as:

• information game لعبة املعلومات
An exercise to enhance the general knowledge of the debaters.

{For instance, quizzing debaters in the key events of the twentieth 
century.}

• name game لعبة االسم
An exercise that helps debaters practise ways of knowing and 
memorising names of key personalities in various fields. It also helps 
debaters pronounce names properly to be able to use them effectively 
in debates.

• voice-tone game لعبة نربة الصوت
An exercise training debaters to adjust their voice tone according to context 
and the emotions they wish to convey associated with the debate motion.

gesture (n. and trans. and intrans. v.) إمياءة
gestural (adj.)

The facial and bodily movements speakers make during a debate. 
Gestures are part of natural body movements, and thus we make them 
naturally when we talk.

ground (n. trans. and intrans. v. and adj.) أساس
The logical basis on which debaters build their opinions, examples and 
arguments in order to ensure the credibility of their speech.
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house (n., trans. v. and adj.) مجلس
The people in the debate hall during a debate, including debaters, 
adjudicators and audience. In some types of debate, such as those 
organised by QatarDebate Centre, this term is used in the motion itself. 
It is derived from British Parliamentary Debate, in which “House” refers 
to either the House of Commons or the House of Lords.

{For instance: “This House believes that feminism has failed.”}

humour (n. and trans. v.) دعابة
humourous, humourless (adj.)

Jokes and witty remarks used in debate to achieve persuasion.
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induction (n.) استقراء
induce (trans. v.) inducible, inductive (adj.)

A logical process that begins with examining data and examples, which 
leads to the formulation of a theory. Induction is typical of empirical 
research. 

{“Surveys show that 5% of smokers quit smoking in 2009 due to a 30% 
increase in tobacco tax.” There is a direct correlation between increasing 
taxes on tobacco products and the number of people quitting the habit 
and this is an example of induction.}

insignificance (n.) الأهمية
insignificant (adj.)

When arguments are not important enough to qualify as solid 
substantiation or argumentation. This means that even if such arguments 
are well-supported, they do not serve the team’s side of the motion because 
they are insignificant. 

{In a debate discussing positive developments of the twentieth century, 
an inexperienced proposition may provide the example of the Internet as 
one of the major achievements. Although accurate as a fact, this example 
embodies insignificance because the Internet was relevant only in the 
last five years of the century, during which few people around the world 
had access to it.}
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introduction (n.) مقدمة
introduce (trans. v.) introductory (adj.)

An opening.

• brief introduction مقدمة مخترصة
Short statement at the opening speech of the two debating teams 
except the first proposition speech. In the brief introduction, the 
speaker greets the chairperson and audience, then mentions briefly 
the topic of the debate and moves directly to the argument or rebuttal.

• formal introduction مقدمة رسمية
Official opening of a debate by the first proposition speaker at the 
beginning of his/her speech. It involves greeting the chairperson, 
adjudicators and audience, then introducing the topic to the attendees 
and walking them through the main aspects of the debate motion. 

• general debate introduction مقدمة عامة للمناظرة
Opening remarks delivered by the chairperson at the debate. It involves 
a general introduction to the theme of the debate and introducing the 
teams to the audience. If the chairperson deems that the audience is 
new to the concept of debate, he/she may briefly outline how debates 
are conducted.
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justification (n.) تربير
justify (trans. and intrans. v.) justifiable (adj.)

Explaining opinions by showing their relevance to the motion of the 
debate. Justification is usually used with moral and practical motions, 
which involve some sort of commitment, as in the case of motions 
containing the word “must”. 

{“This House believes that we must support feminism.” This motion has 
a moral and practical commitment. In other words, we must support 
feminism for moral reasons because all human beings are born equal 
and deserve to be treated equally with respect. For practical reaons, we 
also must support feminism because gender equity gives women the 
opportunity to participate genuinely in society.}
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label (n. and trans. v.) عنوان
A title or brief statement that captures the essence of an argument. It is a 
quick reference and needs to be clearly stated and referred to in the team’s 
speeches in the course of the entire debate.

leadership (n.) قيادة
leader (n.) lead (trans. and intrans. v.)

The team management during preparation and delivery. Effective 
leadership involves members of the team in decision-making, facilitates 
teamwork and nurtures team spirit to help achieve common goals.

It includes:

• leadership during short preparation
 قيادة يف أثناء اإلعداد القصري (العاجل)

In short preparation, there is little time and the team needs to move 
forward quickly. The best way to ensure smooth functioning is to task 
a member with leadership of the team.

link (n. and trans. v.) ربط
linkable (adj.) linkage (n.)

A connection, bond or tie.

• brief link to team case ربط مخترص مبوقف الفريق
Short narrative provided by the second speaker of each team. It 
serves to identify how the arguments of the first speaker relate to the 
arguments he/she will provide and how all the arguments are linked 
to the general theme of the team.
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• comprehensive link (tie-back) ربط كيل
The fourth component of argument building. It serves to show how a 
specific argument is tied to and supports the overall approach of the 
team’s case and position.
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metaphor (n.) استعارة
metaphoric, metaphorical (adj.)

A figure of speech based on a relation of likeness between two or more 
items. The first is called “vehicle” and the second “topic”. Both the topic 
and vehicle are combined by “ground”, which is the way in which the two 
items resemble each other. 

{“Juliet is the sun.” Juliet is the topic; sun is the vehicle; powerful beauty 
and light are the grounds of similarity between Juliet and the sun.}

metonymy (n.) كناية
metonymies (pl.) metonymical (adj.)

A figurative device that functions by referring to something indirectly 
through euphemism. 

{“George W. Bush bombed Baghdad” uses metonymy, since Bush was 
not the one to physically attack Baghdad himself. By employing the 
metonymy of cause for effect, it is understood that he was the one who 
gave the orders to the US Air Force to bomb Baghdad.}

misrepresentation (n.) تحريف
misrepresent (trans. v.) misrepresentative (adj.)

The distortion of facts to inaccurately represent them for the purpose of 
swaying the debate one way or another.
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model (n., trans. and intrans. v. and adj.) منوذج
A practical solution included in the proposal of the team. A model 
should address the team’s position and has to be applicable.

{“This House believes that smoking should not be allowed in public.” 
In this motion, the proposition calls for a change in the status quo by 
offering a practical model (solution) to enable that change, such as fining 
anyone caught smoking in public.}

motion (n. and intrans. v.) قضية
motional (adj.)

Topic chosen for the debate teams to discuss.

It includes:

• absolute motion قضية مطلقة
A motion the proposition must demonstrate as true in general, save 
a few insignificant exceptions. The proposition does not need to 
mention all imaginable cases in which the motion is valid, but the 
team’s arguments need to prove that it is applicable to every important 
situation. 

{“This House believes that all adults should vote.” It does not attack 
the proposition if the opposition is to say: “Those who are in a 
coma should not vote”, because this is an exceptional category and 
mentioning it does not mean that the motion in its general sense is 
not applicable.}

• justify motion قضية تربير
A motion which illustrates whether a claim is justifiable or not. Justify 
motions deal with prescriptive topics, i.e. topics that express obligation. 
Teams are expected to show the moral and practical obligation that the 
motion implies.

{“This House believes that terrorism is justified.” The proposition must 
find at least one situation where terrorism is morally and practically 
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justified. The team can say, for instance, that it supports terrorism 
when terrorists show willingness to negotiate, when they have political 
reasons, when they represent a considerable section of society.}
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opposition (n.) معارضة
oppose (trans. and intrans. v.) oppositional (adj.) opponent (n. and adj.)

The team that opposes and challenges the motion of the debate.

{“This House believes that the UN has failed.” The opposition argues that 
the UN has succeeded and offers a substantiation for that.}

outline (n. and trans. v.) مخطط
A roadmap showing adjudicators and the audience the overall plan of a 
team’s arguments.

oversimplification (n.) تسطيح
oversimplify (trans. and intrans. v.)

Reducing an idea or case to its bare minimum and simplifying it to the 
point of distortion and trivialisation.

{Oversimplified ideas or opinions give limited choices, such as: “There is 
only one solution to this problem.” Sometimes two options are given but 
in a rather reductionist manner.}

overwhelming (n. and adj.) إغراق
overwhelm (trans. v.)

Using many examples for the purpose of confusing the opposition to 
the extent that the opposing debaters find it difficult to address them all 
effectively in their rebuttal.
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parallel position (n.) موقف مواٍز
A situation that occurs when two teams debate the same case while 
assuming that they are actually addressing two different ones.

performance (n.) أداء
perform (trans. and intrans. v.)

Carrying out the role and executing the tasks assigned to a member of a 
debate team whether in the proposition or opposition. Performance also 
refers to the overall functioning of the team as a whole.

persuasion (n.) إقناع
persuade (trans. v.) persuasive (adj.)

A speaker’s ability to earn the support and sympathy of the audience and 
adjudicators through putting forward their arguments, substantiation 
and examples in an interesting manner.

point of information (n.) مداخلة
A disciplined interruption made by a speaker’s opposition during his/her 
speech in order to request permission from the speaker to ask a question 
or make a comment. Points of information are allowed in the middle 
part of a speech.

{For instance, in an eight-minute speech, points of information are 
allowed between the end of the first minute and the end of the seventh 
minute. These two points of information are signalled by an alarm bell. 
The speaker can either accept a point of information by allowing the 
interrupter to make the comment or reject it, saying: “No, thank you.” 
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When the speaker accepts a point of information, he/she must respond 
to it.}

post hoc ergo propter hoc (n.) مجاورة خادعة
An erroneous logical assumption that the contingence or successive 
occurrence of two entities makes their causal relation imperative.

{Contending that since high-achieving students consume large quantities 
of caffeine, then caffeine automatically is the reason behind academic 
excellence, is a post hoc ergo propter hoc.}

posture (n. and intrans. v.) وقفة
postural (adj.)

The way debaters stand during their speeches. The best posture is one that 
is unaffected and one in which the speaker is natural and comfortable.

preparation (n.) إعداد
prepare (trans. and intrans. v.) preparatory (adj.)

Getting ready for all stages of a debate as debaters, individuals and teams. 
This includes brainstorming, feedback, argument building and the final 
discussion.

• short preparation before debate إعداد قصري (عاجل) قبل املناظرة
A hasty preparation in situations when motions are revealed an hour 
or so before the start of the debate, hence not allowing sufficient time 
for a long preparation.

Good preparation leads to:

• preparedness استعداد
Readiness of debaters as both individuals and teams.
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presentation (n.) عرض
present (trans. v.) presentable (adj.)

The manner in which arguments and evidence are delivered. It is one of 
the main criteria for evaluation in various systems of debate in the world. 
One of the most important aspects of presentation is the style in which 
the content is put forward. Body language and voice modulation affect 
the quality of a presentation.

proposal by team (n.) مقرتح الفريق
propose (trans. and intrans. v.)

A team’s detailed plan for supporting or challenging a motion.

{“This House calls for the legalisation of performance-enhancing drugs 
in sports.” Here, the team needs a proposal that provides details such 
as: Who is going to grant the license? How? Who exactly is entitled to 
that license? Under what circumstances will these categories of people be 
licensed? What specific doses will be permitted?}

proposition (n.) مواالة
propositional (adj.) proponent (n. and adj.) propose (trans. and intrans. v.)

The team that affirms and sides with a motion and begins and concludes 
the debate by delivering the final reply speech. 

{“This House believes that feminism has failed women.” The proposition 
here agrees that indeed feminism has failed women and proceeds to prove 
why this is so.}
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QatarDebate Centre (proper n.) مركز مناظرات قطر
A member of Qatar Foundation for Education, Science and Community 
Development.
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reasoning (n.) تعليل
reason (trans. and intrans. v.) reasonable (adj.)

The rational explanation(s) of assertions, substantiations and arguments 
delivered by teams in a debate.

rebuttal (n.) تفنيد
rebut (trans. and intrans. v.)

The refutation of an opponent’s arguments.

• cumulative rebuttal تفنيد تراكمي
The successive refutation of arguments using a sequential strategy, so 
that if the first rebuttal fails, it is followed by another one and so forth. 

• definition rebuttal تفنيد التعريف
The refutation of the definition offered by the proposition in a debate.

• rebuttal refutation تفنيد التفنيد
Responding to and challenging refutations.  

Rebuttal has:

• rebuttal-point internal structure بنية داخلية لنقطة التفنيد
The primary structure of a refutation point. It consists of the following:

1. Clearly identifying the argument or idea that is being refuted.

2. Clearly pointing out the problem with that argument or idea. 
This is the essence of rebuttal and a gifted debater’s area of strength.

3. Clearly showing the speaker’s position by referencing an 
argument his/her team put forward, or the overall approach of the 
team, then showing how the speaker’s team addresses the problem 
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he/she identified in the opponent case.

red herring (n.) مشتت
A kind of reasoning that aims to distract and confuse the opposition, 
adjudicator or audience (directly or indirectly).

{“Moral degradation is spreading, so we need to increase income taxes.” 
This is an example of a red herring because it is clear that there is 
no logically-grounded relationship between moral degradation and 
increasing income taxes.}

relevance (n.) عالقية
relevant (adj.)

When evidence is pertinent to the motion and case. It is an important 
condition for an argument or example to be considered valid.

• irrelevance العالقية
A situation in which arguments or examples are not closely connected 
to the topic of the debate. This means that even if the argument is well-
supported, it does not really support the team’s side of the motion.

{For instance, in a debate on the need to raise awareness about the 
risks of HIV and AIDS, a debater may say that 90% of people living 
with HIV in the Congo do not have access to medication. This statistic, 
albeit accurate, does not really support the argument because of its 
irrelevance. The debate is about people’s awareness of the risks of the 
disease and not about access to HIV and AIDS medicines.}

relevance49



score (n. and trans. and intrans. v.) عالمة
A mark given by the adjudicator(s) to the individual speakers of a team 
and to the team as a whole.

• scoring إعطاء عالمة
Assigning a grade or mark by the adjudicators for the performance 
of individual debaters and whole teams. This is the principal task of 
adjudicators and they use specific criteria to achieve an objective 
evaluation of the debate.

signposting (n.) رسم معامل الخطاب
Discourse-signaling that directs the attention of the audience and 
adjudicators to the different segments of the speech. These signals need 
not be complicated but have to be clear. 

{For instance, it is not enough to start an argument with a theoretical 
justification, but rather with a clear label, saying: “My first argument is 
about …”}

skill (n.) مهارة
skillful (adj.) skillfully (adv.)

Competency or ability that reflects effectiveness and quality of debating at 
both individual and team levels.

speech (n.) خطاب
speeches (pl.) speak (trans. and intrans. v.) speaker (n.)

What is being delivered by each member of a debate team. It is also the 
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act of uttering something and orally communicating.

• reply speech خطاب ختامي
The final speech that follows the speech of the third speaker in each 
team. It is shorter than other speeches and its purpose is to explain to 
the audience and the adjudicators why the speaker’s team deserves 
to win the debate. Reply speeches are delivered by either the first or 
second speaker of each team. Unlike other speeches in the debate 
where the proposition commences, the opposition is the team that 
first delivers its reply speech. 

• speech speed رسعة الكالم
A fast way of speaking that may obstruct clarity, impeding the 
understanding of what is being articulated.

• speech structure بنية الخطاب
The basic organisation of a speech. It consists of a brief introduction 
(not in the speech of the first proposition speaker because he/she 
delivers the formal introduction), in addition to a specific number of 
arguments, rebuttals and a conclusion. 

split / splitting (n.) تقسيم
split (trans. and intrans. v.)

The process of distributing arguments among the speakers of a debate 
team, so that each speaker has a share in argumentation, knowing well 
the arguments he/she will be delivering and also the potential arguments 
the opposition might raise.

{Certain speakers may feel more confident handling politics while others 
prefer economics, and so splitting can be done according to the respective 
interests of the speakers.}
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spreading (n.) تشتيت
spread (trans. and intrans. v.)

A distractive strategy to overwhelm the opposition with a myriad of 
arguments or points of information.

statistic (n.) إحصاء / إحصائية
statistical (adj.)

Any figure, percentage or numerical information derived from surveys 
and quantitative field research and used in debate to support cases and 
substantiate arguments.

• deceptive statistics إحصائيات خادعة
Numbers and percentages that are accurate, but are put forward by 
the debater to support an irrelevant argument, usually to give the 
impression that he/she is knowledgeable.

status quo (n.) وضع راهن
The current state of affairs. This is the focus of many debates when the 
proposition calls for a change of some sort, but the opposition calls for 
the current state to remain unchanged.

{“This House calls for banning smoking in public places.” The proposition 
advocates for a change in the status quo, which permits people to smoke 
in public places such as restaurants, coffee shops, etc., while the opposition 
wants to keep allowing people the liberty to smoke in public.}

stereotype (n. and trans. v.) فكرة منطية
stereotypical (adj.)

A preconceived idea about individuals, peoples, religions, etc. Stereotypes 
are often prejudiced opinions that act as a barrier against intercultural 
communication. Using stereotypical ideas in a debate is unadvised. 

{To say that the British are cold and reserved is to voice a stereotype.}

spreading 52



strategy (n.) إسرتاتيجية
strategies (pl.) strategise (intrans. v.) strategic (adj.) strategically (adv.)

The debater’s way of organising and delivering a speech. It involves how the 
speaker structures the elements of his/her speech, how the details of the motion 
are understood, addressed and delivered and how the speaker’s arguments are 
in harmony with those presented by other members of the team.

strike (n. and trans. and intrans. v.) استبعاد
striking (adj.)

Excusing or preventing an adjudicator from evaluating a particular 
debate at the risk of there being a potential conflict of interest if, for 
instance, one of the teams is from the same country or school as the judge.

style (n. and trans. v.) أسلوب
The manner in which arguments, ideas and evidence are delivered 
during a debate. This determines the extent of a debater’s credibility and 
capability of persuasion.

• style variation تنوع األسلوب
Providing variety to style to avoid monotony and add vividness in 
order for the speaker to attract the attention of the audience.

substantiation (n.) تدليل
substantiate (trans. v.) substantive (adj.)

Providing necessary proof in order to support arguments and ideas.

summary (n. and adj.) موجز
summarise (trans. v.) summarisation (n.)

A concise speech in which a debater highlights the main elements of his/
her position. It should quickly reiterate the arguments already delivered 
without presenting anything new.

summary53



theme (n. and trans. v.) فكرة
thematic (adj.)

A one-sentence statement that tries to capture the essence of the case and 
specifies why the team deems its position correct.

thoroughness (n.) شمولية
thorough (adj.)

The comprehensive refutation of as many of the opposition’s arguments, 
examples and evidences as possible. Teams need to refute all of the main 
ideas presented by their opponents in order to convince the adjudicators 
and audience that they have left nothing of relevance without adequate 
rebuttal.

tie (n. and trans. and intrans. v.) تعادل
When two teams obtain an equal score in the debate. This situation must 
be immediately rectified because there needs to be a winner at the end of 
the debate.

time (n. and intrans. v.) وقت
Duration

• protected time وقت محمي
The period of time when points of information are impermissable. This 
time is devoted to introductory or conclusive arguments. It begins 
when the debater starts speaking and continues until the first minute 
of that speech ends. Protected time is interrupted at this juncture to 
allow opponents to make points of information. Protected time is, 
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then, retained during the last minute of the same speech, allowing the 
speaker to conclude without interruptions.

• time-keeper ضابط الوقت 
The person who monitors time during a debate. Time-keepers alert 
speakers by means of a bell to move from one section of the speech to 
another. They also notify the opposition of the appropriate time for 
making points of information.

• timing توقيت
Allocating sufficient time to execute the various stages of preparation 
and presentation of the debate. It is divided into two types:

• preparation timing توقيت اإلعداد
Setting adequate time for each stage of the preparation process.

• speech timing توقيت الخطاب
The allocation of adequate time for each segment of each individual 
debater’s speech during the debate. It is advisable that more time be 
given to explaining arguments and rebuttal and less time to summary 
and conclusion.

{If the speaker has eight minutes for his/her speech, four minutes can 
be spent on arguments, three on rebuttal and one on summary and 
conclusion.}

tournament (n.) مسابقة
A debate contest that is conducted within the same school or university 
in order to identify teams that can qualify for a national or international 
championship.

training (n.) تدريب
train (trans. and intrans. v.)

The diligent practice of various debate techniques and strategies under a 
qualified trainer to equip debaters with the necessary applied skills and 
experience to put to use at formal debates. There are different levels of 

training55



training, depending on the level of the trainees, mostly categorised as 
beginner, intermediate and advanced levels. 

• trainee متدرب
A person receiving training.

• trainer مدرب
A well-experienced person who coaches and prepares debaters. 
Trainers are usually school teachers, university professors, debate 
instructors or former debaters. 

trigger (n. and trans. and intrans. v.) قرينة
A phrase in the text of the motion to focus attention on how to commonly 
understand the meaning of the motion and determine the appropriate 
method for dealing with it.

{“This House believes that Arab youth are generally dependent on their 
parents.” The word “youth” in the motion is a trigger, as it directs the 
audience to the common understanding of this sub-group of Arabs with 
whom the debate topic is concerned.}

• disclaimer trigger قرينة تنبيهية
A repudiative statement that brings attention to specific issues that 
need to be pointed out when addressing particular topics. Disclaimer 
triggers usually come immediately after the definition of the motion. 

{In a debate on a sensitive topic, a speaker can make a disclaimer 
trigger, saying: “We know that this is a delicate and controversial topic, 
but it is important to discuss it in order to understand more about it 
and to examine its different angles. We would like the audience to 
excuse us if they do not agree with the views adopted in this debate”.}
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visual communication (n.) تواصل برصي
Eye contact between the speaker and audience during a debate. It is an 
indicator of confidence and contributes to persuasion.

voice (n. and trans. v.) صوت
• voice modulation تنويع طبقة الصوت

Providing variety to one’s voice to avoid monotony through a change 
of pitch, rhythm and melody. This can be done by pausing, speaking 
slowly, and then picking up quickly.

• voice tone نربة الصوت 
A rhetorical effect of the vocal sound which reflects the debater’s emotions. 

{If a debater is describing a sad situation, his/her voice tone needs to 
convey that.}

voting (n.) تصويت
vote (n. and trans. and intrans. v.) voter (n.)

The formal method for the audience to show its support for one of the 
two debate teams. It is done by raising hands and counting votes or, 
sometimes, by using technological devices that members of the audience 
press, and the outcome is illustrated in percentages or graphs on a screen. 
Voting is more common in show debates. 

{The audience voting had no effect on the final result of the debate, as it 
took place after the adjudication panel had already exited the room.}

V



warrant (n. and trans. v.) علة
The logical ground on which an argument is based and guaranteed to be 
well-founded.

W







 posture وقفة

)، و ق ف (جذر). (اسم، الجمع: وقفات)، وقف (فعل متعدٍّ

طريقة وقوف املتحدث أمام الجمهور يف أثناء إلقائه خطابه، ومن املحبذ أن تكون 

الوقفة طبيعية وغري مصطنعة.
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 •preparation timing توقيت اإلعداد

ما  حسب  للمناظرة  اإلعداد  عملية  يف  خطوة  لكل  كاف  وقت  تخصيص 

تقتضيه كل مرحلة من هذه املراحل.

 •speech timing توقيت الخطاب

تخصيص وقت مناسب يف أثناء حديث املناظر لكل جزء من أجزاء خطابه.

: إذا كان الوقت املحدد للمتحدث مثان دقائق، ميكن تخصيص أربع  {مثلاً

دقائق لرشح الحجج، وثلث دقائق للتفنيد، ودقيقة للتلخيص والخامتة.} 

 •timekeeper ضابط الوقت

يتمكن  حتى  حديث،  لكل  بدقة  وتحديده  الوقت  إدارة  عن  مسؤول  شخص 

املتحدث من االنتقال من نقطة إىل أخرى يف حديثه، وحتى يتمكن الفريق الخصم 

من معرفة الوقت الذي يسمح لهم فيه باملداخالت. وعادةاً ما يستخدم ضابط 

الوقت لهذا الغرض ساعة توقيت خاصة تساعده عىل أداء مهمته بدقة وكفاءة.

ويراعي التوقيت:

 •protected time وقت محمي

وال  واختتامها،  وأمثلته  حججه  لعرض  للتمهيد  للمتحدث  كليًّا  مخصص  وقت 

ا. وهذا  تحديداً الوقت  مداخالت يف هذا  يقدم  أن  املعارضة  فرد يف  يسمح ألي 

الوقت ميتد من بدء املتحدث بالحديث وحتى انتهاء الدقيقة األوىل، حينها يدق 

الجرس إيذاناًا بانتهاء الفرتة األوىل من الوقت املحمي، ثم بعد انتهاء الدقيقة السابعة 

يلخص  ليك  املحمي  الوقت  من  أخرية  دقيقةاً  للمتحدث  تاركاًا  أخرى  مرةاً  الجرس  يدق 

حديثه ويختمه.
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status quo وضع راهن

(جذر). ع  ض  و   ،( متعدٍّ (فعل  وأوضع  وضع  أوضاع)،  الجمع:  (اسم،   وضع 

راهن (صفة، املؤنث: راهنة)، ر ه ن (جذر).

حالة قامئة يف الزمن الجاري، وتكون محور كثري من املناظرات حني يقوم فريق املواالة 

بتأييد دعوة تغيري وضع ما، ويطلب فريق املعارضة بقاء الوضع كام هو عليه.

{يف قضية: »يعتقد املجلس أنه يجب منع التدخني يف األماكن العامة«، تدعو املواالة 

فرض  وتطلب  العامة،  األماكن  يف  بالتدخني  يسمح  الذي  الراهن  الوضع  تغيري  إىل 

غرامات عىل كل من يخالف هذا، بينام تدعو املعارضة إىل إبقاء الوضع الراهن كام 

هو دومنا تغيري.} 

clarity وضوح

)، و ض ح (جذر). (اسم)، وضح واتضح (فعل الزم)، وّضح وأوضح (فعل متعدٍّ

خلو الخطاب الذي يلقيه املتحدث عىل أي فريق يف املناظرة من التعقيد والغموض.

time وقت

(اسم، الجمع: أوقات)، و ق ت (جذر).

 •timing توقيت

تخصيص وقت كاف إلنجاز إجراءات اإلعداد للمناظرة وإلقائها. 

وينقسم إىل قسمني:

و



model منوذج

(اسم، الجمع: مناذج، منوذجات)، ن م ذ ج (جذر).

سياسة عملية محددة يقرتحها الفريق، ميكن تطبيقها من خلل املؤسسات الحكومية 

أو غريها من الكيانات املجتمعية لتنفيذ املقرتح الذي يعرب عنه موقف الفريق بشكل 

عام.

لفرض  مقرتح  تقديم  فيعد  التدخني،  محاربة  الفريق  يتبناه  الذي  املوقف  كان  {إذا 

غرامات عىل املدخنني يف األماكن العامة وكيفية تحصيلها منوذًجا عمليًّا.} 

ن



code of conduct ميثاق رشف

 ميثاق (اسم، الجمع: مواثيق، مياثيق، مياثق)، و ث ق (جذر).

رشف (اسم)، ش ر ف (جذر).

أو  املناظرة  أثناء  يف  مراعاتها  يجب  التي  األخلقية  الضوابط  تحدد  سلوك  مدونة 

أو  االحتيال  أو  بالغش  ترتبط  أموراًا  الرشف  ميثاق  ويتناول  والبطوالت.  املسابقات 

التمييز املبني عىل العرق أو الدين أو غريهام من األمور. ويتم خلل البطوالت اعتامد 

لجنة تتوىل دراسة الحاالت املخالفة مليثاق الرشف.
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 •hard-ball case موقف صعب

مجادلة أي موضوع مهام كان خلفيًّا، وتبني املوقف داخل إطار املناظرة حتى 

وإن مل يتفق معه املتناظرون خارجها.

 •hung case موقف معلق

موقف معتمد عىل آخر أو متعلق بآخر، وينتج عن تقسيم الحجج بشكل غري 

سليم بحيث تصبح خطب األفراد معلقةاً عىل ما يقوله األفراد اآلخرون من نفس 

الفريق.

 •parallel position موقف مواز

حالة تنتج عندما يتبنى كل الفريقني املوقف ذاته من حيث األساس، معتقدين 

أن كلًّ منهام يتخذ موقًفا يعارض اآلخر. 

ويراعى:

 •case development بناء املوقف

تحديد موضوع الفريق، والتعريف، والفكرة، والنموذج، واملحددات، والحجج، 

والتقسيم. 

 •case abandonment تخل عن املوقف

تغيري موقف الفريق يف أثناء املناظرة نفسها.

{يف بعض األحيان يعد فريق املعارضة ملوقف متكامل، ويجهز الحجج واألمثلة 

والشواهد ليكتشف أن املواالة قد حرصوا موضوع القضية يف زاوية مل يتوقعوها، 

ويف هذه الحالة ما عليهم إال أن يكونوا عمليني ويتخلوا عن ذلك املوقف الذي 

أعدوه برمته، ويفكروا يف موقف جديد وحجج جديدة وأمثلة جديدة.}
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skill مهارة

(اسم، الجمع: مهارات)، م ه ر (جذر).

قدرة وكفاءة تربز فعالية التناظر وجودته، سواء عىل مستوى الفرد أو عىل مستوى 

الفريق بشكل عام خلل املناظرة.

proposition مواالة

)، و ل ي (جذر). (اسم)، واىل (فعل متعدٍّ

فريق يؤيد القضية املطروحة للمناظرة.

{»يعتقد املجلس أن الحركة النسوية قد خذلت املرأة«، فريق املواالة هنا يؤيد هذه 

القضية ويحاول إثبات األوجه التي ُخذلت فيها املرأة.}

summary موجز

)، و ج ز (جذر). (اسم، الجمع: مواجيز، موجزات)، أوجز (فعل الزم ومتعدٍّ

خطابه  يف  وردت  التي  النقاط  أهم  بتلخيص  املتحدث  يقوم  وفيه  الحديث،  خلصة 

ا. للتأكيد عليها. وليس من طبيعة املوجز أن يطرح حجة جديدة مطلقاً

case موقف

(اسم، الجمع: مواقف)، وقف (فعل الزم)، و ق ف (جذر).

أن جانب  يعتقد  املناظر  التي تجعل  باألسباب  تتعلق  ا  أفكار معدة مسبقاً مجموعة 

الذي  الجانب  إىل  ا  أيضاً تشري  موقف  وكلمة  الصواب.  هو  إليه  ينحاز  الذي  القضية 

يتخذه فريق تجاه قضية املناظرة.

وهناك: 
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 •forum debate مناظرة املنتدى

مناظرة تدريبية تربز للمناظرين املبتدئني أن املناظرة نشاط يتسم بطابع اإلثارة 

بقدر ما هو إلقاء خطب عامة. وسميت باملنتدى ألنها تناقش قضايا تهم املجتمع 

أكرث من كونها قضايا فلسفية.

ويوجد: 

 •debate league دوري املناظرات

منافسة دورية يف املناظرات تعقد بني فرق مدرسية أو جامعية يف بلد من البلدان، 

ويطبق فيها نظام تصفيات معني ونظام تحكيم محدد، كام ترصد لهذه املنافسة 

التوايل، وتصنف هذه  والثالثة عىل  والثانية  األوىل  باملرتبة  الفائزة  للفرق  جوائز 

الدوريات حسب العمر واملستوى واللغة.

{هناك يف دولة قطر مثلاً دوري مناظرات املدارس، ودوري مناظرات الجامعات، 

اللغة  مناظرات  ودوري  الكبار،  مناظرات  ودوري  الصغار،  مناظرات  ودوري 

اإلنجليزية، ودوري مناظرات اللغة العربية.}

 •debate club نادي املناظرة

كيان يؤسسه املتناظرون ومشجعو املناظرات يف املدارس والجامعات ومؤسسات 

املجتمع املدين. ويجمع النادي املتناظرين واملشجعني لتلقي التدريبات وإقامة 

األنشطة واملسابقات.

competition منافسة

)، ن ف س (جذر). (اسم، الجمع: منافسات)، تنافس (فعل الزم)، نافس (فعل متعدٍّ

سلسلة تصفيات املناظرة يف بطولة محلية، أو مسابقة بني املدارس أو الجامعات يف 

مقاطعة معينة أو يف منطقة معينة ضمن حدود بلد معني أو إقليم معني. 
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 •Lincoln-Douglas debate مناظرة لينكولن-دوجالس

ويتميز  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الثانوية  املدارس  يف  شائع  مناظرة  منط 

برتكيزه عىل مناقشة النظريات الفلسفية ومحاولة أخذ التطبيقات العملية منها 

وإسقاطها عىل أرض الواقع إليجاد الحلول ملشاكل الحياة اليومية. كام يتميز هذا 

النوع بأن الفرق ال تظل عىل حالها طوال املوسم، وإمنا يتم تبادل األدوار، فاملواالة 

قد تصبح معارضًة، واملعارضة تلعب دور املواالة، والقضية تتغري كل شهرين.

 •scramble debate مناظرة متعجلة

مناظرة تدريبية تهدف إىل تطوير قدرة املناظرين عىل عمل إعدادات قصرية يف 

أثناء املناظرة نفسها، وهذا النوع من التدريب مفيد يف حال قرر الفريق التخيل 

ا وتبني موقف جديد. عن املوقف الذي أعد له مسبقاً

 • impromptu (extemporaneous) debate مناظرة مرتجلة

ا، وهي مناظرة تدريبية تهدف إىل مترين  مناظرة ال تتوفر لها فرصة اإلعداد مسبقاً

املناظرين عىل بناء الحجج ارتجاالاً وهم يقفون أمام الجمهور، وعادةاً ما يكون 

الجمهور هنا زملء املتناظرين يف الصف.

 •closed debate مناظرة مغلقة

مناظرة تتضمن قيوداًا معينةاً يفرضها املنظمون عىل املتناظرين حول فهم منطوق 

القضية.

 •open debate مناظرة مفتوحة

مناظرة ليس فيها قيود تتعلق بتعريف معني يقصده املنظمون للقضية.

 •comparative debate مناظرة مقارنة

مناظرة تهدف إىل عمل مقارنات بني شيئني أو أكرث.

القضية  املدرسة«. هذه  أقوى من  أصبحت  اإلعلم  أن وسائل  املجلس  {»يعتقد 

تدعو إىل عمل مقارنات بني طرفني، وهام وسائل اإلعلم واملدرسة، من حيث قوة 

التأثري.}
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املواقف، ويجعلهم يتبنون مواقف صعبةاً غري التي يتوقعونها، ويقومون بأدوار 

غري تلك التي أعدوا لها.

 •floor debate مناظرة القاعة

وقبل  فريق  كل  من  الثالث  املتحدث  كلم  انتهاء  بعد  تأيت  استعراضية  مناظرة 

أو  والتعليقات  الرأي  إلبداء  للجمهور  الفرصة  تعطى  وفيها  الختامي،  الخطاب 

توجيه أية أسئلة ألي من الفريقني، وأحياناًا يشارك الجمهور يف التصويت الختيار 

الفريق الفائز يف مثل هذه املناظرات.

 •Karl Popper debate مناظرة كارل بوبر

الثانوية يف أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى. سمي  مناظرة شائع يف املدارس  منط 

ويتميز  بوبر.  كارل  األصل:  والنمساوي  اإلنجليزي  الفيلسوف  باسم  النوع  هذا 

القضايا  عىل  يركز  الذي  التعليمي  الفلسفي  بالتوجه  املناظرات  من  النوع  هذا 

تنمية  فيه  وتراعى  املجرد،  التفكري  أنواع  مختلف  ويتضمن  العميقة،  الفلسفية 

النظر. عىل  التعددية يف وجهات  النقدي، وترسيخ قيمة احرتام  التفكري  مهارات 

ا يف فرق مكونة من ثلثة أفراد،  املتناظرين يف مثل هذه املناظرات أن يعملوا معاً

وتتبع القواعد املعروفة من حيث التوقيت والتحكيم والتقييم.

 •classical debate مناظرة كالسيكية

منط من املناظرات ظهر أوالاً يف والية مينيسوتا األمريكية، واعترب بديلاً للمناظرة 

اإلجرائية. تؤكد املناظرة الكالسيكية عىل املنطق والنقاش املستمدين من الواقع، 

يف  السبب  أن  كام  املخففة«،  اإلجرائية  »املناظرة  عليها:  يطلق  السبب  ولهذا 

تسميتها »مخففة« يعود إىل أنها عىل عكس املناظرة اإلجرائية، تقرتح فيها املواالة 

خطةاً جديدة؛ فإن األمر يف املناظرة الكالسيكية أسهل، حيث يتم اختيار موقف 

ومن  املوقف  ذلك  دعم  املواالة  من  ويتوقع  املناظرات،  موسم  بداية  يف  معني 

املعارضة الوقوف ضده. 
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بعدد الفرق وأعامر املتناظرين وطبيعة القضايا التي تطرح للتناظر، باإلضافة إىل 

نظم التحكيم والتقييم. ويندرج كثري من الفعاليات التي ينظمها مركز مناظرات 

قطر تحت هذا النوع من املناظرات التنافسية.

 •United States presidential debate مناظرة الرئاسة األمريكية

مناظرة تجري بني مرشحي الرئاسة يف أثناء االنتخابات الرئاسية األمريكية. فقد 

جرت العادة أن يدخل املرشحون للرئاسة األمريكية يف مناظرات مع خصومهم من 

األحزاب السياسية، خاصةاً الحزبني الرئيسيني: الدميوقراطي والجمهوري. وتتعلق 

إثارة  واألكرث  امللحة  بالقضايا  املناظرات  هذه  مثل  يف  تطرح  التي  املوضوعات 

للجدل يف املرحلة املعارصة للنتخابات، سواء كانت عىل املستوى املحيل األمرييك 

أو العاملي. وميكن القول: إن جزءاًا كبرياًا من نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية 

يعتمد عىل مثل هذه املناظرات.

 •public debate مناظرة عامة

أسلوبه  يف  يتبع  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  استخدامه  يشيع  مناظرة  منط 

ثلثة متحدثني من كل فريق، ويتناظر الفريقان حول قضية معينة، وبالرغم من 

املناظرات، إال  ا كام يف األمناط األخرى من  التدليل والحجج يستخدمان متاماً أن 

أن الرتكيز يكون عىل مهارات التحدث أمام جمهور ومهارات اإلقناع. يتميز هذا 

مناظرات  منط  تشجيع  بهدف  املتخصصني  غري  من  مبحكمني  باالستعانة  النوع 

يكون مرتكزاًا عىل الجمهور، ومن هنا جاءت تسمية هذا النوع باملناظرة العامة. 

وتكون هناك جوائز تشجيعية ألفضل متحدث يف الفرق املشاركة، وميكن أن يكون 

ذلك املتحدث يف الفريق الخارس.

 •surprise case debate مناظرة فجائية

التي يقوم عليها  االفرتاضات  التفكري يف  مناظرة تدريبية تشجع املتناظرين عىل 

قبل  يأيت من  تحد  مبارشةاً ألي  يستجيبوا  وأن  مرنني،  يكونوا  أن  موقفهم، وعىل 

املعارضة. يف هذا النوع من املناظرات التدريبية يفاجئ املدرب املتناظرين بخلط 
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نائب زعيم املعارضة.• 

الفريق الثالث: (االختتام حكومة)، ويتكون من:

عضو يف الحكومة.• 

عضو يف كتلة الحكومة يف الربملان.• 

الفريق الرابع: (االختتام معارضة)، ويتكون من: 

عضو يف املعارضة.• 

عضو يف كتلة املعارضة يف الربملان.• 

يتناوب الجانبان الحديث كام ييل:

رئيس الوزراء.• 

زعيم املعارضة.• 

نائب رئيس الوزراء.• 

نائب زعيم املعارضة.• 

عضو يف الحكومة.• 

عضو يف املعارضة.• 

عضو يف كتلة الحكومة يف الربملان.• 

عضو يف كتلة املعارضة يف الربملان.• 

 •competitive debate مناظرة تنافسية

مناظرة تتم بغرض التنافس بني الفرق يف بطولة محلية أو إقليمية أو دولية. وهذا 

ا يف املدارس الثانوية يف الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية، وخاصةاً يف  النوع شائع جدًّ

اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وكندا وأسرتاليا ونيوزيلندا وجنوب 

أفريقيا. ويتم تنظيم مثل هذه املناظرات حسب قواعد ورشوط محددة تتعلق 

مناظرة 55



الثاين من املواالة واملتحدث الثاين من املعارضة… وهكذا. يتحدث كل مناظر ملدة ست 

املداخالت  للمعارضة بطرح  الدقيقة األخرية يسمح  الدقيقة األوىل وقبل  دقائق، وبعد 

أنه يفرتض أن يجيب عىل  الرغم من  أو يرفضها (عىل  التي يحق للمتحدث أن يقبلها 

مداخلتني عىل األقل). تنظم الجمعية الفرنسية للمناظرات البطولة الوطنية للمناظرات 

يف فرنسا عىل أساس هذا النمط.

 •parliamentary debate مناظرة برملانية

فهي  السبب  ولهذا  الربملان،  جلسات  من  مستمدة  قواعد  حسب  تتم  مناظرة 

تستخدم مصطلحات مستعارة، مثل: »الحكومة«، و»املعارضة«، رغم أن مصطلح 

»املواالة« شائع االستخدام كذلك. هذا النمط هو املعروف عامليًّا عىل أنه النمط 

السائد للمناظرة، وهو النوع األسايس املتبع يف اململكة املتحدة وأسرتاليا والهند 

واليونان وكثري من الدول األخرى. متثل بطولة العامل ملناظرات املدارس التجسيد 

الحقيقي لهذا النوع من املناظرة.

 •British parliamentary debate مناظرة برملانية بريطانية

الربيطاين، حيث يكون  الربملان  مناظرات  يأخذ طابعه من  أكادميي  مناظرة  منط 

التنافس بني أربع فرق كل منها مكون من متحدثني. ونظراًا ألن هذا النوع قائم 

عىل ما يحصل يف النقاشات التي تدور يف أروقة الربملان الربيطاين، فإن التسميات 

يطلق  بينام  »حكومة«،  عليها  يطلق  فاملواالة  السياق.  هذا  من  مأخوذة  ا  أيضاً

الفرق  عدد  يف  ا  أيضاً اختلف  وهناك  املعارضة.  عىل  »معارضة«  السيايس  اللفظ 

وعدد األفراد يف كل فريق، نوضحها فيام ييل: 

الفريق األول: (االفتتاح حكومة)، ويتكون من:

رئيس الوزراء.• 

نائب رئيس الوزراء.• 

الفريق الثاين: (االفتتاح معارضة)، ويتكون من:

زعيم املعارضة.• 
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املجلس  »يعتقد  هيئة  عىل  تصاغ  األخرية  بأن  الفكرية،  املناظرة  عن  تختلف 

بأن...«، أما املناظرة اإلجرائية فتصاغ كالتايل: »يدعو املجلس إىل...«. ويطلق عليها 

فيها مدة ثلث  تعطى  األنظمة)  بعض  االستجوابية، ألنه (حسب  املناظرة  ا  أيضاً

األحاديث  من  حديث  كل  بعد  وذلك  الجمهور،  قبل  من  األسئلة  لطرح  دقائق 

املختلفة يف املناظرة.

 • Australasia debate مناظرة أسرتالية-آسيوية

نوع من املناظرة األكادميية املدرسية التي شاع استخدامها يف السنوات األخرية يف 

كل من أسرتاليا وآسيا، باستثناء الفلبني التي تتبع هذا النظام باإلضافة إىل مناظرة 

برملانية بريطانية. ويشبه نظام املناظرة األسرتالية-اآلسيوية املناظرات التعليمية 

التي يرشف عليها مركز مناظرات قطر يف املدارس الحكومية والخاصة.

 •interrogative debate مناظرة استفهامية

مناظرة تدريبية تشجع املتناظرين عىل التفكري بحجج املعارضة يف أثناء

 مرحلة اإلعداد ملواقفهم، للرد عىل تلك الحجج بشكل فعال يف املناظرة. 

فشلت«،  قد  املتحدة  األمم  أن  أعتقد  »أنا  ما:  يقول شخص  املثال،  سبيل  {عىل 

فيسأله  العاملي«،  السلم  تحقق  مل  »ألنها  فريد:  »ملاذا؟«،  الحارضون:  فيسأله 

الحارضون: »ملاذا؟«، فيقول: »ألن الحروب ما زالت مستمرة يف أماكن مختلفة 

التعليالت  كل  تنضب  حتى  املتدربني  بني  املساجلة  تستمر  وهكذا  العامل«.  من 

عند املتحدث.}

 •Paris-style debate مناظرة باريسية

مناظرة عىل النمط الفرنيس، حيث يتناظر فريقان، مكونان من خمسة أفراد لكل 

واحد منهام، حول قضية معينة: أحدهام يؤيدها، واآلخر يعارضها. وتضم مقاييس 

التحكيم قوة بلغة املتحدثني، والتفكري السليم االرتجايل، باإلضافة إىل جودة الدعابة. 

يبدأ املتحدث األول من املواالة – وهو »رئيس الوزراء« – بافتتاح املناظرة، ثم يتبعه 

املتحدث األول من املعارضة – »رئيس الوزراء يف حكومة الظل« – ومن ثم املتحدث 
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 •formal introduction مقدمة رسمية

عرض يقدمه املتحدث األول من فريق املواالة يف أول خطابه، ويتمثل يف الرتحيب 

بالجمهور والحكام ورئيس الجلسة، ثم تقديم موضوع املناظرة بشكل عام إىل 

كل الحارضين.

 •general debate introduction مقدمة عامة للمناظرة

ملحظات استهللية يعرضها رئيس الجلسة حول موضوع املناظرة، وغالباًا ما يتم 

فيها تقديم الفريقني للجمهور، وأحياناًا يتم استعراض كيفية إجراء املناظرة بشكل 

مخترص.

 •brief introduction مقدمة مخترصة

من  األول  املتحدث  عدا  ما  الفريقني  من  متحدث  كل  به  يقوم  استهلل رسيع 

املواالة، وفيه يحيّي املتحدث الحضور، ثم يذكر مبوضوع املناظرة بشكل رسيع 

قبل التطرق مبارشةاً إىل الرشح أو التفنيد.

debate مناظرة

) وتناظر (فعل الزم)، ن ظ ر (جذر). (اسم، الجمع: مناظرات)، ناظر (فعل متعدٍّ

للمجادلة  املطروحة  القضية  يؤيد  أحدهام  متنافسني:  فريقني  بني  كلمية  مواجهة 

رئيس  لها  مناظرة  وكل  املعارضة.  ويسمى  القضية  يناهض  واآلخر  املواالة،  ويسمى 

جلسة ويحرضها جمهور.

مناظرون/ (الجمع:  مناظراًا/متناظراًا،  يسمى:  املواجهة  مكاناًا يف هذه  يأخذ  فرد  وكل 

متناظرون، املؤنث: مناظرة/متناظرة، الجمع: مناظرات/متناظرات)، وأصنافها:

 •policy debate مناظرة إجرائية

إجراء معني أو تطبيق أو تغيري سياسة  قضية تدعو إىل  مناظرة يقوم عىل  نوع 

معينة. يقدم فريق املواالة يف هذا النوع منوذًجا لتنفيذ القضية، ويتوقع أن يكون 

هذا النموذج عمليًّا وقابلاً للتطبيق.
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criterion معيار

(اسم، الجمع: معايري)، ع ي ر (جذر).

مقياس متبع يف تقييم املناظرة بشكل عام، وتقييم كل متحدث من أعضاء كل فريق 

حيث  من  املناظر  أداء  تصف  محددة  ركائز  عىل  املعايري  هذه  وتنبني  حدة.  عىل 

األسلوب واملحتوى واإلسرتاتيجية. ويتم إعطاء كل معيار وزناًا رقميًّا محدداًا، بحيث 

ا من املتميز إىل املتوسط فالضعيف. يعادل هذا الوزن الرقمي مستواًى مختلفاً

fallacy مغالطة

(اسم، الجمع: مغالطات)، غالط (فعل الزم)، غ ل ط (جذر).

استدالل خاطئ كأساس للتدليل وإيراد األمثلة وإقامة الربهان.

proposal by team مقرتح الفريق

)، ق ر ح (جذر).  مقرتح (اسم، الجمع: مقرتحات)، اقرتح (فعل متعدٍّ

فريق (اسم، الجمع: فرق)، ف ر ق (جذر).

خطة الفريق املفصلة يف دعم القضية أو معارضتها.

{يف قضية »يدعو املجلس إىل ترخيص العقاقري املنشطة يف الرياضة«، يجب أن يتضمن 

سيتم  التي  والفئات  الرتخيص،  سيتم  كيف  حول  واضحةاً  تفاصيل  الفريق  مقرتح 

الرتخيص لها، وتحديد الجرعات املسموح بها.}

introduction مقدمة

)، ق د م (جذر). (اسم، الجمع: مقدمات)، قدم (فعل متعدٍّ

بداية واستهلل.

منها:
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red herring مشتت

)، ش ت ت (جذر). (اسم، الجمع: مشتتات)، شتت (فعل متعدٍّ

محاججة تهدف إىل التشتيت، إما بقصد وإما بغري قصد من املتحدث.

{»إن الفساد األخلقي يف ازدياد، ولذا علينا أن نرفع من نسبة رضيبة الدخل«. يلحظ 

أن الربط املنطقي بني رضيبة الدخل واألخلق غري قائم، ولذا فإن الحكام قد يعتربون 

ا من املشتتات، ومن ثم يعاقبون عليه بتخفيض عالمة املتحدث  مثل هذا التدليل نوعاً

يف اإلسرتاتيجية.}

credibility مصداقية

(اسم)، ص د ق (جذر).

إمكانية أن يجعل املتحدث الجمهور والحكام يضعون ثقتهم به.

badgering مضايقة

)، ض ي ق (جذر). (اسم، الجمع: مضايقات)، ضايق (فعل متعدٍّ

مضايقة املتحدث إما بطرح عدد كبري من املداخالت أو بطرحها بشكل ملح ورسيع 

يعوق فهم املتحدث لفحوى املداخلة، فيبدو وكأنه أخفق يف الرد.

opposition معارضة

)، ع ر ض (جذر). (اسم، الجمع: معارضات)، عارض (فعل الزم ومتعدٍّ

فريق يقف ضد القضية املطروحة للنقاش واملناظرة.

{يف قضية »يعتقد املجلس أن األمم املتحدة قد فشلت«، يكون موقف املعارضة ضد 

هذه القضية، حيث تجادل بأن األمم املتحدة قد نجحت يف كثري من مساعيها إلحلل 

السلم يف العامل ويف مسائل جوهرية أخرى تتعلق مبستقبل البرشية.}
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استعانة متحدث بترصيح لعامل الكيمياء والفيزياء، الدكتور أحمد زويل، يف غري محلها، 

وتصبح مثاال عىل املرجعية الخادعة.}

Debating: WSDC Style “املرشد يف فن املناظرة”

ترجمةاً  عام 2010، وجاء  مناظرات قطر يف  مركز  املناظرة نرشه  كتاب عريب يف  أول 

لكتاب نرش باللغة اإلنجليزية صدر عن الهيئة التعليمية الدولية للمناظرات يف عام 

.2009

QatarDebate Centre مركز مناظرات قطر

(اسم علم) 

عضو مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع. 

claim مزعم

)، ز ع م (جذر). (اسم، الجمع: مزاعم)، زعم (فعل متعدٍّ

ادعاء ال يقوم عليه دليل.

{كل حجة معرضة ألن تصبح مجرد مجموعة مزاعم ما مل يتم إثباتها وتدعيمها بكل ما 

هو ممكن من التعليل والتدليل.}

tournament مسابقة

)، س ب ق (جذر). (اسم، الجمع: مسابقات)، تسابق (فعل الزم)، سابق (فعل متعدٍّ

الفرق  معرفة  إىل  وتهدف  جامعة،  أو  مدرسة  صعيد  عىل  تتم  املناظرات  يف  مباراة 

الفائزة واملؤهلة للمشاركة يف بطولة قومية أو دولية.
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ا. ا إذا كان مفهوم قضية املناظرة عاماً خصوصاً

{يف قضية: »يعتقد املجلس أن األمم املتحدة قد فشلت«، ينبغي عىل فريق املواالة 

محددات مثل: يف حق  بالضبط بكلمة »فشلت«، فيجب إضافة  أن يبني ماذا يعني 

من فشلت؟ هل فشلت يف أنها خذلت الشعوب؟ هل خذلت األنظمة السياسية؟ هل 

ا؟ وهل يعني هذا أن األمم املتحدة  خذلت أولئك الذين هم بحاجة إىل دعمها عموماً

فشلت سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو ثقافيًّا؟}

outline مخطط

)، خ ط ط (جذر). (اسم، الجمع: مخططات)، خطط (فعل الزم ومتعدٍّ

خارطة طريق تبني للجمهور والحكام الخطة الكلية للحجج.

point of information مداخلة

(اسم، الجمع: مداخلت)، دخل وتداخل (فعل الزم)، د خ ل (جذر).

مقاطعة يقوم بها معارض املتحدث بغرض طلب اإلذن بالكلم، ويسمح بها يف الجزء 

األوسط من الخطاب. ميكن للمتحدث أن يقبل املداخلة أو يرفضها بقوله »ال شكراًا«؛ 

وعندما يقبل املتحّدث املداخلة عليه أن يرّد عليها.

{يف حديث من مثان دقائق، يتم دق الجرس يف نهاية الدقيقة األوىل ويف نهاية الدقيقة 

السابعة، وبني هاتني الدقتني للجرس ميكن القيام باملداخالت.}

false authority مرجعية خادعة

(جذر).  ع  ج  ر  مرجعيات)،  الجمع:  مرجع،  إىل  نسبةاً  (اسم،   مرجعية 

خادعة (صفة، املذكر: خادع)، خ د ع (جذر). 

استعانة بأعلم يف مجال ما يف مناظرة ليست لها صلة بذلك املجال من قريب أو بعيد.

تكون  مدارسنا،  يف  املعارص  العريب  األدب  تدريس  أهمية  عن  تتحدث  مناظرة  {يف 
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االعتقاد خطأ بأن مجرد اقرتاب يشء آلخر أو حدوثهام جنباًا إىل جنب، زمنيًّا أو مكانيًّا، 

يحتم وجود علقة سببية بينهام.

{»إن الطلب املتميزين يف دراستهم يتناولون كثرياًا من املنبهات، مثل القهوة والشاي، 

يف أثناء مذاكرتهم دروسهم«. قد توحي هذه العبارة – خطأاً – بأن تناول القهوة أو 

ا ملفهوم املجاورة  ا ومعلوالاً وتجسيداً الشاي سبب للتفوق، ويعد هذا االستدالل ساذجاً

الخادعة.}

house مجلس

(اسم، الجمع: مجالس)، ج ل س (جذر).

والجمهور  املناظرون  ذلك  يف  مبا  املناظرة،  أثناء  القاعة  يف  متواجدون  أشخاص 

ا يستخدم هذا املصطلح يف صياغة القضية يف بعض أنواع املناظرات،  والحكام. وأيضاً

الربيطانية  الربملانية  املناظرة  ثقافة  من  املصطلح  هذا  اقرتض  قطر.  مناظرات  ومنها 

التي تستخدم كلمة »املجلس« مبعنى مجلس العموم الربيطاين أو مجلس اللوردات 

الربيطاين.

{كام هي الحال يف القضية التالية: »يعتقد املجلس أن الحركة النسوية قد نجحت«.}

content محتًوى

)، ح و ي (جذر). (اسم، الجمع: محتويات)، احتوى (فعل الزم ومتعدٍّ

وحجج  املتحدث،  أعدها  التي  املستقلة  الحجج  وتتضمن  املتحدث،  يعرضها  مادة 

التفنيد، باإلضافة إىل األدلة واألمثلة التي يسوقها.

definitive د محدِّ

)، ح د د (جذر). (اسم، الجمع: محددات)، حدد (فعل متعدٍّ

مفهومها،  عىل  الدقة  من  املزيد  إلضفاء  القضية  تعريف  إىل  عادةاً  يضاف  توضيح 
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للمخاطر  كمثال  ترشنوبل  يف  النووي  املفاعل  من  اإلشعاعي  الترسب  {استخدام 

التي تحدق بالبيئة جراء هذه األخطار الكارثية التي تشكل رشًّا عىل العامل. وتكمن 

قوة هذا املثال يف إمكانية تطبيقه عىل أي مفاعل نووي يف أي مكان.}

 •important example مثال مهم

املناظرة.  أثناء  يف  املناظر  فيه  يحاجج  مبا  املبارشة  لصلته  خاص  مغزاًى  له  مثال 

. ا ومهامًّ فكلام كان املثال مبارشاًا ملوضوع التناظر كان ذلك مفيداً

العسكري  التدخل  املجلس إىل  التالية: »يدعو  القضية  املناظرة حول  {إذا كانت 

ميكن  الذي  املثال  فسيكون  البلد«،  هذا  يف  األمنية  املشاكل  لحل  الصومال  يف 

للمعارضة أن تذكره هنا هو أن »التدخل العسكري األمرييك يف الصومال مل يؤد 

إال إىل مزيد من الخسائر يف األرواح من الجانبني، مام اضطر القوات األمريكية إىل 

االنسحاب من هذا البلد«، وعليه فإن هذا مثال مهم؛ ألنه يخدم صلب القضية.}

 •example list (shopping list) (قامئة التسوق) قامئة األمثلة

عندما يرد عدد كبري من األمثلة، وكأنها قامئة مشرتيات، دومنا تحليل أو تعليل بغرض 

اإلغراق. وتعترب قامئة التسوق أضعف بكثري من تقديم مثال واحد يستويف حقه من 

الرشح والنقاش. 

argumentation مجادلة

)، ج د ل (جذر). (اسم، الجمع: مجادالت)، جادل (فعل متعدٍّ

فيها  يوظف  الجيدة  واملجادلة  وتفنيد حججه.  رأيه  إبطال  بقصد  الخصم  محاججة 

أسلوب التاءات الثلث، وهي: التأكيد، التعليل، والتدليل.

post hoc ergo propter hoc مجاورة خادعة

)، ج و ر (جذر).   مجاورة (اسم، الجمع: مجاورات)، جاور (فعل متعدٍّ

خادعة (صفة، املذكر: خادع)، خ د ع (جذر).
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 example مثال

(اسم، الجمع: أمثلة)، م ث ل (جذر).

األمثلة  الواقع. وتعد  التناظر، وتكون مأخوذةاً من  القضية موضوع  حالة معربة عن 

الصيغة األشهر واألسهل لإلثبات.

ومنه:

 •home-turf example مثال حديقة املنزل

من  أشخاص  أو  الشخصية  بحياتهم  يتعلق  املناظرين  بعض  به  يستعني  مثال 

باملناظرة يف قصص شخصية  ويدخل  املحاججة  قوة  من  يضعف  أقربائهم، مام 

ليس لها طبيعة تطبيقية عامة.

يف  الخصم  منزل  حديقة  من  فريق  يأخذه  مثال  عىل  ا  أيضاً املصطلح  ويطلق 

املناظرة نفسها، وهذا قد يكون إسرتاتيجيًة جيدةاً من حيث أنها تهاجم الخصم 

يف عقر داره.

 •real example مثال حقيقي

مثال مأخوذ من الواقع املعيش ومستند إىل حقائق من الحياة اليومية.

{القول: إن »هذا يشبه االنعكاسات السلبية ألحداث 11 / 9 / 2001«. يعد هذا 

مثااًل حقيقيًّا وليس خياليًّا من تأليف املتحدث يف املناظرة.}

 • general example مثال عام

مثال له قدرة تطبيقية عىل ظواهر عامة وله قوة املبادئ العامة، وبذلك يكون له 

أثر إقناعي قوي عىل حكام املناظرة وجمهورها.

م



مشهورة يف مختلف املجاالت ونطقها بطريقة صحيحة الستخدامها يف املناظرات 

بشكل دقيق وفعال.

 •information game لعبة املعلومات

مترين يهدف إىل إثراء حصيلة الطلب من املعلومات واملعارف العامة الستخدام 

أدلة دقيقة يف املناظرات. 

{األحداث املهمة التي ميزت القرن العرشين أو القرن التاسع عرش، باإلضافة إىل 

غري  إىل  العلمية،  واالكتشافات  الجغرافية  الكشوف  عامة حول حركة  معلومات 

ذلك من معلومات عامة.}

 •voice-tone game لعبة نربة الصوت

واملشاعر  املوقف  الصوت حسب  نربة  تغيري  كيفية  املناظرة  يعلم طلب  مترين 

التي يحاولون التعبري عنها.

body language لغة الجسد

 لغة (اسم، الجمع: لغات)، ل غ و (جذر).

جسد (اسم، الجمع: أجساد)، ج س د (جذر).

تعبريات تشري إليها حركات الوجه واليدين والجسم، مثل اإلمياءات والوقفة.
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insignificance الأهمية

]اسم مكون من: ال (حرف نفي)، أهمية (اسم، الجمع: أهميات)[، ه م م (جذر).

الربهان  يتعلق مبستوى  فيام  أهمية  لها  ليست  واإلثباتات  الحجج  فيها  تكون  حالة 

املطلوب لإلقناع.

{يف قضية »يتحرس املجلس عىل القرن الـعرشين«، عىل املواالة تقديم حجج وأمثلة 

املزايا  الفريق اإلنرتنت كإحدى  الـعرشين. وإذا أورد  القرن  تدلل عىل فوائد ومنافع 

ا منطقيًّا وإسرتاتيجيًّا، والسبب  املهمة للقرن العرشين، فإن هذا االستدالل يعد ضعيفاً

هو أن اإلنرتنت كان له صلة باملوضوع فقط يف السنوات الخمس األخرية من القرن 

ا فقط عند نسبة محدودة من  العرشين؛ وحتى يف تلك الفرتة كان اإلنرتنت مستخدماً

سكان العامل. إن مثال اإلنرتنت سيكون باهتاًا أمام أمثلة املعارضة والتي قد تتضمن 

إىل  باإلضافة  الـعرشين،  القرن  ميزت  التي  العديدة  والرصاعات  العامليتني،  الحربني 

انتشار اإلبادة الجامعية واملجاعات الشاملة.}

game لعبة

)، ل ع ب (جذر). (اسم، الجمع: ألعاب، لعب)، لعب (فعل الزم ومتعدٍّ

مترين.

ومنه:

 •name game لعبة االسم

لشخصيات  أسامء  حفظ  عىل  املبتدئني  املناظرين  تدريب  إىل  يهدف  مترين 

ل



metonymy كناية

(اسم، الجمع: كنايات)، كنى (فعل الزم)، ك ن ي (جذر).

صورة بيانية، وهي اإلشارة إىل اليشء بطريقة غري مبارشة، أي بالتلميح ال بالترصيح.

{»إن سياسة البيت األبيض تجاه الرشق األوسط كانت وال زالت تصب يف خدمة توفري 

األمن إلرسائيل«. تم استخدام عبارة »البيت األبيض« كناية عن الرئاسة األمريكية التي 

مقرها البيت األبيض.}

ك



ميثلون نسبةاً ال بأس بها من الرأي العام«.}

 •absolute motion قضية مطلقة

قضية يستوجب عىل فريق املواالة فيها أن يبني صحتها يف جميع األحوال، فيام 

عدا حاالت ليست ذات أهمية مطلقة. يجب أن تنطبق الحجج العامة عىل كل 

حالة متثل أهمية كبرية. 

{يف قضية: »يعتقد املجلس أنه يجب عىل كافة البالغني أن ينتخبوا«، ليس كافياًا 

أن  غيبوبة  الذين هم يف حالة  بأولئك  يفرتض  تقول: »ال  أن  للمعارضة  بالنسبة 

ينتخبوا«، ألن هذه الفئة ال متثل أهميةاً بالنسبة إىل صواب القضية املطلقة.}

leadership قيادة

)، ق و د (جذر). (اسم)، قائد (اسم، الجمع: قائدون، قادة، قواد)، قاد (فعل متعدٍّ

إرشاك  عىل  وتقوم  نفسها،  املناظرة  أثناء  ويف  اإلعداد  عملية  أثناء  يف  الفريق  إدارة 

الهدف  إىل  للوصول  األفراد  بني  الفريق  روح  وبث  الجامعي،  العمل  وتيسري  األفراد، 

املنشود.

وتشمل:

قيادة يف أثناء اإلعداد القصري (العاجل)• 

leadership during short preparation

يف  الفريق  يستمر  أن  إىل  املاسة  الحاجة  تربز  األجل  القصري  اإلعداد  طريقة  يف 

األفكار،  لتمحيص  الوقت  من  شحيحة  فرصة  هناك  وتكون  األمام،  إىل  التحرك 

وحاجة أكرب إىل مناقشة فعالة وقرارات فورية، وأفضل طريقة لضامن هذا: تعيني 

فرد من الفريق لقيادة مرحلة اإلعداد العاجل.
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{يف القضية التالية: »يعتقد املجلس أن الشباب يف العامل العريب بشكل عام عالة عىل 

أرسهم«، فإن كلمة »الشباب« متثل قرينًة تساعد عىل فهم القضية بأنها تقصد هذه 

ا.} الفئة تحديداً

ومنها:

 •disclaimer trigger قرينة تنبيهية

الرتكيز إىل مسألة معينة يجب أن  أو عبارة رد مسؤولية توجه  أو تحذير  تنبيه 

التعريف  تقديم  يتم  أن  بعد  القرينة  هذه  ترد  ما  وعادةاً  الحسبان،  يف  تؤخذ 

للقضية.

ا: »نعلم أن هذا املوضوع حساس،  {أن نقول يف مناظرة تتناول موضوعاًا حساساً

ولكننا نتناظر حوله ملعرفة الرؤى املختلفة، ولذا فليعذرنا الحضور«.}

motion قضية

(اسم، الجمع: قضايا)، ق ض ي (جذر).

موضوع املناظرة، الذي تدور حوله مجادلة الفريقني املتناظرين.

وتشمل:

 •justify motion قضية تربير

قضايا  تتناول  ودامئاًا  للتربير.  قابلاً  أو  مربراًا  ما  يشء  كان  إذا  فيام  تبحث  قضية 

التربير موضوعات معيارية، أي أنها تعرب عن وجوبية يشء ما، ولذلك يتوقع من 

الفرق أن تتعامل مع الجانب األخلقي والعميل للموضوع. 

{يف قضية: »يعتقد املجلس أن اإلرهاب مربر«، يتوقع من فريق املواالة أن يبني 

فئةاً واحدة عىل األقل من الحاالت التي يكون فيها اإلرهاب مقبوالاً أخلقيًّا وعمليًّا. 

وهذا يعني أنه بإمكان فريق املواالة أن يقول: »نحن ندعم اإلرهاب عندما يكون 

أهداف سياسية، وعندما  لديهم  يكون  للتفاوض، وعندما  اإلرهابيون مستعدين 
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floor قاعة

(اسم، الجمع: قاعات)، ق و ع (جذر).

مصطلح يطلق عىل معنيني مختلفني: أحدهام حيس، واآلخر مجرد.

ا مجاز عن كافة الحضور املوجود يف •  معنى حيس: مكان تدور فيه املناظرة، وأيضاً

قاعة املناظرة.

{»مناظرة القاعة« تعني انتقال املناظرة إىل الجمهور ليطرحوا األسئلة عىل املتناظرين.}

معنى مجرد: حق الكلم أثناء املناظرة.• 

{عندما يتحدث فرد من الفريق، فإننا نقول إن القاعة له، أي إن الكلمة له.}

draw قرعة

(اسم)، ق ر ع (جذر).

اختيار عشوايئ للفرق املشاركة يف بطولة معينة للمناظرات ليك تدخل يف مجموعات 

القضايا  إعلن  إىل  باإلضافة  املناظرات،  لتلك  التحكيم  لجان  إعلن  وكذلك  تأهيلية، 

املطروحة للتناظر وتحديد من سيكون املواالة ومن سيكون املعارضة.

trigger قرينة

(اسم، الجمع: قرائن)، ق ر ن (جذر).

عبارة ترد يف نص القضية لتلفت االنتباه وتدعو لنهج طريقة معينة يف فهم مدلول 

القضية وتحديد كيفية التعامل معها.

ق



theme فكرة

(اسم، الجمع: أفكار، فكر، فكرات)، فكر (فعل الزم)، ف ك ر (جذر).

جملة واحدة موجزة ترشح الصورة العامة للموقف املتكامل، وتبني أساس القضية، 

وكذلك تحدد سبب اعتبار القضية صواباًا.

stereotype فكرة منطية

صورة جاهزة عن األشخاص والشعوب واألديان، وغري ذلك مام يدخل يف هذا الباب. 

ا أمام التواصل بني الشعوب والثقافات، وتحتاج إىل تفكيك  تعد األفكار النمطية عائقاً

يعترب  العوائق.  هذه  دون  من  الصافية  الرؤية  من  الشخص  يتمكن  حتى  وتقويض 

استخدام األفكار النمطية من أسباب الفشل يف املناظرات. 

{ومثال عىل األفكار النمطية: »اإلنجليز يتسمون بربود الطبع.«}

ف



يحتاج الفريق أن يثبته.

{يف مناظرة حول أهمية نرش الوعي حول اإلصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة 

ومرض اإليدز، إذا ذكر مناظر أن 90 % من املتعايشني مع الفريوس يف جمهورية 

هذه  فإن  األدوية،  عىل  الحصول  يستطيعون  ال  مثلاً  الدميقراطية  الكونجو 

اإلحصائية (وإن كانت صحيحة) ال تسهم يف تدعيم القضية، ألن هذه املناظرة 

تطرح موضوع نرش الوعي وليس املساعدة يف توفري األدوية.}

score عالمة

)، ع ل م (جذر). (اسم، الجمع: علمات)، علم (فعل متعدٍّ

نقطة/نقاط أو درجة مينحها الحكم/الحكام للفريق. 

 •scoring إعطاء عالمة

الحكام  يرتئيها  التي  الدرجة  منح  يتم  حيث  معايري،  عدة  عىل  تعتمد  عملية 

مناسبةاً لكل فريق كأفراد أو كمجموعة، وتخصيص نقاط معينة لكل جانب من 

جوانب املناظرة.

warrant علة

)، ع ل ل (جذر). (اسم، الجمع: علت، علل)، علل (فعل متعدٍّ

أساس منطقي تقوم عليه حجة، ويراد بها السبب، كقولنا علة هذا الحكم اقتصادية، 

وعلة ذلك املوقف سياسية...

label عنوان

)، ع ن و ن (جذر). (اسم، الجمع: عناوين)، عنون (فعل متعدٍّ

الحجة  عنوان  إىل  اإلشارة  ويتم  الحجة،  تتضمنه  ما  لتحديد  ومبسط  مخترص  بيان 

والتذكري به يف بداية كل خطابات الفريق عىل األقل. 
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presentation عرض

)، ع ر ض (جذر). (اسم، الجمع: عروض)، عرض (فعل متعدٍّ

طريقة تقديم الحجج واألدلة والشواهد وتفنيدها، وهي أحد أهم معايري تقييم األداء 

يف كثري من أنظمة التقييم املتبعة يف املناظرات. ويشمل أسلوب العرض لغة الجسد 

وتعبريات الوجه والصوت، مام يعطي العرض قوة تأثريية إلحداث اإلقناع.

brainstorming عصف ذهني

 عصف (اسم)، عصف (فعل الزم)، ع ص ف (جذر).

ذهني (صفة، املؤنث: ذهنية)، ذ ه ن (جذر).

العصف  ويعد  أولية.  بطريقة  واملفاهيم  األفكار  استخلص  فيها  يتم  ذهنية  عملية 

الذهني املرحلة األوىل من مراحل اإلعداد للمناظرة، حيث يقوم كل فرد يف الفريق 

ا  أن يجد موضوعاً فرد  أن عىل كل  اآلخرين، مبعنى  كاملاً مبعزل عن  املوقف  بإعداد 

وتعريًفا وفكرًة ومنوذًجا و/أو محددات وحجًجا وتقسيم، ثم يناقشها مع اآلخرين.

relevance عالقية

(اسم، نسبة إىل علقة)، ع ل ق (جذر).

حالة الدليل واألمثلة حينام ترتبط مبارشةاً مبوضوع القضية املطروحة للمناظرة.

 •irrelevance العالقية

حالة تكون فيها الحجج أو األمثلة ليست لها صلة مبارشة مبوضوع املناظرة ومبا 

ع



)، ع م م (جذر). عامة (صفة، املذكر: عام)، عمم (فعل متعدٍّ

إطار أو موقف شامل أو منهجية كلية.

التخيل عن موقفه  موقف جديد يف بضع دقائق يف حال  إلعداد  الفريق  {إذا اضطر 

الدقيقة،  للتفاصيل  الوقت  من  متسع  هناك  يكون  ال  فإنه  املناظرة،  أثناء  يف  األول 

وينبغي عىل الفريق الرتكيز عىل الصورة العامة واملنهجية الكلية للموقف.}
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voice صوت

(اسم، الجمع: أصوات)، ص و ت (جذر).

 •voice modulation تنويع طبقة الصوت

الكلم  يف  والتأين  اللحظي،  والتوقف  للصوت،  املوسيقي  اإليقاع  تغيري  يف  يتمثل 

تجنباًا للرتابة.

 •voice tone نربة الصوت

التي يشعر بها املتحدث يف  الصوت، وتعرب عن األحاسيس  معناًى إيحايئ لنغمة 

أثناء الحديث.

{إن كان الشخص يتحدث عن موقف حزين، يفرتض أن تكون نربة صوته حزينةاً 

كذلك، والعكس صحيح.}

figure of speech صورة بيانية

)، ص و ر (جذر).   صورة (اسم، الجمع: صور)، صور (فعل متعدٍّ

بيانية (صفة، املذكر: بياين)، ب ي ن (جذر).

اللغوي وإضافة  التأثري  زيادة  املناظرة واملجادلة، بغرض  تعبري تصويري يستخدم يف 

البعد الجاميل. 

big picture صورة عامة

)، ص و ر (جذر).   صورة (اسم، الجمع: صور)، صور (فعل متعدٍّ

ص



thoroughness شمولية

)، ش م ل (جذر). (اسم)، شمل (فعل متعدٍّ

تفنيد أكرب عدد ممكن من الحجج واألمثلة واإلحصائيات والرباهني والشواهد التي 

يرتك  حتى  املهمة  األفكار  كل  يفند  أن  املناظر  عىل  ينبغي  حيث  الخصم،  يقدمها 

االنطباع لدى الحكم والجمهور أنه مل يدع أي حجة من دون تفنيد.

ش



causation سببية

)، س ب ب (جذر). (اسم، نسبةاً إىل سبب)، سبب (فعل متعدٍّ

وجود علقة سببية بني شيئني يكون أحدهام مسبباًا لآلخر.

{قد توجد علقة سببية بني العنف الذي يعرض يف وسائل اإلعلم وتفيش العنف يف 

املجتمع.}

speech speed رسعة الكالم

 رسعة (اسم، الجمع: رسعات)، أرسع (فعل الزم)، س ر ع (جذر). 

)، ك ل م (جذر). كالم (اسم)، كلم/تكلم (فعل الزم ومتعدٍّ

طريقة التحدث التي تتميز برسعة إيقاعها مام يسبب صعوبة الفهم أحياناًا.

context سياق

)، س و ق (جذر). (اسم، الجمع: سياقات)، ساق (فعل متعدٍّ

واقع الحال أو الظروف التي تحيط باملناظرة والتي تجعل املتحدث يعدل يف أسلوب 

خطابه باختلف الجمهور واملعارضني واملكان واملوضوع.

{إن السياق أمر يف غاية األهمية، حيث يندر أن تتحدث باألسلوب نفسه مع صديق 

أو فرد من أفراد األرسة كام تتحدث مع معلمك أو صاحب العمل الذي تعمل عنده، 

فلكل مقام مقال.}

س



chairperson رئيس الجلسة

)، ر أ س (جذر).  رئيس (اسم، الجمع: رؤساء، رئيسات)، رأس (فعل متعدٍّ

جلسة (اسم، الجمع: جلسات)، جلس (فعل الزم)، ج ل س (جذر).

شخص يتوىل إدارة املناظرة، وعليه التأكد من أن املتحدثني من كل الفريقني ميتثلون 

تباعاًا  املتحدثني  ويقدم  بذكر موضوعها،  املناظرة  يقدم  الذي  املسابقة. وهو  لقواعد 

املناظرات.  أنواع  النتيجة يف بعض  يتوىل إعلن  من كل فريق، والحكم/الحكام، كام 

ا باستعراض مخترص يف بداية املسابقة ملجريات املناظرة وأهم معايري  وقد يقوم أيضاً

التحكيم.

link ربط

)، ر ب ط (جذر). (اسم، الجمع: روابط)، ربط (فعل متعدٍّ

وصل.

 •comprehensive link (tie-back) ربط كيل

الحجة تدعم املنهجية  األساس للحجة، حيث توضيح كيف أن  من عنارص بنية 

باملوقف العام  الحجج الفردية  وصل  فالربط الكيل  املوقف الكيل،  العامة لبناء 

. للفريق إجامالاً

 •brief link to team case ربط مخترص مبوقف الفريق

حجج  أن  كيف  فيه  ويذكر  فريق،  كل  من  الثاين  املتحدث  يقدمه  مخترص  رسد 

زميله الذي سبقه ترتبط بتلك التي سيذكرها هو، وكيف أن كافة الحجج متثل – 

ا. مجتمعةاً – موقف الفريق بشكل عام، وأنها منسجمة مع بعضها بعضاً

ر



humour دعابة

)، د ع ب (جذر). (اسم، الجمع: دعابات)، داعب (فعل متعدٍّ

للتشويش  الجمهور، وإما  التواصل مع  لتقوية  إما  بفاعلية  فكاهة ونكتة، وتستخدم 

واإلرباك.

د



الخطاب. وهذه اإلشارات ال تحتاج إىل أن تكون معقدةاً، ولكن يجب أن تكون 

. واضحةاً

ا  : ليس كافياًا أن تبدأ الحجة بتعليل نظري، بل عليك أن تعطي عنوانًا واضحاً {مثلاً

ا ال ميكنك االقتصار  بقولك: »إن حجتي األوىل يف هذه املناظرة تتعلق بـ...«. وأيضاً

عىل ذكر فكرتك فقط، بل عليك التوضيح للجمهور بأنها فكرتك، وذلك بأن تقول: 

»إن فكرة فريقنا الرئيسة هي...«.}
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خ

conclusion خامتة

)، خ ت م (جذر). ٍّ (اسم، الجمع: خامتات، خواتم، خواتيم)، ختم (فعل متعدٍّ

ملخص الخطاب الذي تعرب عنه الجملة أو الجملتان األخريتان فيه، وهي رمبا أهم جزء 

يف الخطاب فيام يتعلق باألسلوب.

speech خطاب

(اسم، الجمع: خطب، خطابات)، خطب (فعل الزم)، خ ط ب (جذر).

حديث يقدمه كل فرد يف فريق املناظرة، وكذلك عملية التلفظ بكلم.

 •speech structure بنية الخطاب

خطاب  (عدا  مخترصة  مقدمة  من  عادةاً  وتتكون  للخطاب،  األساسية  الرتكيبة 

املتحدث األول الذي يحتوي عىل مقدمة رسمية)، باإلضافة إىل عدد معني من 

الحجج، والتفنيد، والخامتة.

 •reply speech خطاب ختامي

حديث ييل الخطاب الثالث وتختتم فيه املناظرة. ويتسم بأنه أقرص إىل حد كبري 

من الخطب األساسية. يقوم بالخطاب الختامي إما املتحدث األول، وإما املتحدث 

الثاين من كل فريق. والهدف من الخطاب الختامي ليس فقط كسب الحجة بقدر 

ما هو رشح كيف أن الفريق جدير بالفوز باملناظرة.

 •signposting رسم معامل الخطاب

من  املختلفة  األجزاء  إىل  الجمهور  لتوجيه  اللغوية  اإلشارات  استخدام  عملية 



 •argument consistency متاسك الحجة

اتساق وربط لغوي ومعنوي ووظيفي بني الحجج. وهذا يعني أن يخلو موقف 

الفريق من التناقضات.

 •primary argument حجة أساسية

حجة أولية مؤسسة لحجج أخرى تتبعها. إذا انهارت الحجج األولية تبعتها الحجج 

الثانوية.

 •dependent argument حجة تابعة

حجة ثانوية تعتمد يف فاعليتها كليًّا عىل نجاح حجة أخرى، وبهذا ال تشكل تعليال 

مستقلًّ يسهم يف تدعيم القضية.
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argument حجة

(اسم، الجمع: حجج)، تحجج (فعل الزم)، ح ج ج (جذر).

الذي  والدليل  للمناظرة  املطروحة  القضية  املناظر من  نقطة مميزة وداعمة ملوقف 

يقدمه. وتعترب الحجج أساس املناظرة. 

{عادةاً ما تصاغ الحجج بثلث عبارات، هي:

ما قاله الفريق املعارض غري صائب.• 

والسبب يف ذلك هو...• 

ولذلك فإن...}• 

 •argument building بناء الحجة

تناولها  ثم  للحجة،  املناسب  العنوان  وضع  وتتضمن:  الحجة،  تكوين  عملية 

والتدليل  اإلثبات  دور  يأيت  ذلك  وبعد  والتفسري،  والتحليل  والرشح  بالتعليل 

باألمثلة والشواهد، وبعدها الربط الكيل للحجة بغريها من الحجج التي يديل بها 

املتحدث، ووصلها باملوقف الكيل للفريق.

 •argument inconsistency تضارب الحجج

تناقض مبارش وواضح يف صياغة الحجج واألدلة وعرضها بني حجج املناظر الواحد 

أو بني حجج املناظرين كفريق.

قوض  ألنه  املناظرة،  يف  الفريق  فشل  يف  مبارشاًا  سبباًا  الحجج  تضارب  {كان 

مصداقيته.}

ح



audience جمهور

(اسم جمع، الجمع جامهري)، تجمهر (فعل الزم)، ج م ه ر (جذر).

عامة الحضور الذي يتابع مجريات املناظرة. ودور الجمهور األسايس االستامع، ولكن يف 

بعض املناظرات يتاح لهم طرح األسئلة عىل كل الفريقني قبيل الخطاب الختامي لكل 

الذي  للفريق  بالتصويت  للجمهور  يسمح  االستعراضية  املناظرات  بعض  ويف  منهام. 

يرون أنه يستحق الفوز أو لجانب القضية الذي يدعمونه.

{تعاىل تصفيق الجمهور عندما أعلن عن الفريق الفائز يف املناظرة.}

ج



contradiction تناقض

(اسم، الجمع: تناقضات)، تناقض (فعل الزم)، ن ق ض (جذر).

اختلف الحقائق وتذبذب األرقام واإلحصائيات يف مجريات املناظرة الواحدة وداخل 

الفريق الواحد. 

نقص  فريوس  مع  املتعايشني  عدد  »إن  خطابه  يف  الفريق  متحديث  أحد  يقول   : {مثلاً

املناعة املكتسبة يف العامل سيصل إىل 100 مليون شخص يف عام 2012«، بينام يقول 

املتحدث الثاين إنه سيصل إىل 50 مليون، ثم يعرض املتحدث الثالث تناقًضا معلناًا أنه 

رمبا يصل إىل 20 مليون فقط.}

visual communication تواصل برصي

 تواصل (اسم)، تواصل (فعل الزم)، و ص ل (جذر). 

برصي (صفة، املؤنث: برصية)، ب ص ر (جذر). 

تفاعل قائم عىل االستخدام الجيد لحاسة النظر يف أثناء  املناظرة. وهذا يعني القيام 

بالنظر بثبات يف عيون ووجوه أفراد من الجمهور لفرتة زمنية معينة.
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إبراز موقفك، باإلشارة إما إىل حجة قدمها فريقك، أو إىل املنهجية العامة • 

ملوقفكم، وبعدها توضح كيف يرد فريقك عىل املشكلة التي وجدمتوها يف 

موقف املعارضة.

split / splitting تقسيم

)، ق س م (جذر). ٍّ (اسم، الجمع: تقسيامت)، قسم (فعل متعدٍّ

التي سيسوقها  الحجج  املتحدثني، بحيث يعرف كل منهم  الحجج بني  توزيع  عملية 

لها  يعد  وأن  يتوقعها  أن  عليه  يتوجب  والتي  اآلخر،  الطرف  من  املحتملة  والحجج 

تفنيًدا مناسباًا.

: قد تستهوي أحد املتحدثني الجوانب السياسية، وآخر الجوانب االقتصادية، وثالثاًا  {مثلاً

الجوانب االجتامعية للقضية، فيتم تقسيم الحجج حسب هذه االهتاممات.}

evaluation تقييم

)، ق و م (جذر). ٍّ (اسم، الجمع: تقييامت)، قيم (فعل متعدٍّ

عملية إجرائية للتحكيم تعتمد عىل معايري محددة لتحديد الفريق الفائز يف املناظرة. 

وتعتمد هذه العملية عىل نظام محدد يتكون من عنارص مختلفة بحسب منط التقييم 

نفسه، فمنها ما يعتمد األسلوب واملحتوى واإلسرتاتيجية كعنارص أساسية يف التقييم، 

ومنها ما يعتمد املجادلة والتفنيد والعرض.

{يتم التقييم يف مناظرات قطر عىل النظام املتبع يف بطولة العامل ملناظرات املدارس 

الذي يعتمد عىل معايري املحتوى واألسلوب واإلسرتاتيجية للتحكيم.}

exemplification متثيل

)، م ث ل (جذر). ٍّ (اسم)، مثل (فعل الزم ومتعدٍّ

عملية طرح األمثلة ورشحها وتحليلها وتعليلها، ثم ربطها باملنهجية الكلية للفريق. 
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critical thinking تفكري نقدي

عملية ذهنية عليا تتضمن النظر والتمحيص يف األشياء، وتأخذ يف الحسبان وجهات 

نظر مختلفة، وتنظر إىل املوضوع من زوايا عدة، وال تأخذ األمور عىل عواهنها.

rebuttal تفنيد

)، ف ن د (جذر). (اسم، الجمع: تفنيدات)، فند (فعل متعدٍّ

رد عىل حجج الخصم ودحضها والتصدي لها.

ويشمل:

 •cumulative rebuttal تفنيد تراكمي

التفنيد  فشل  إذا  بحيث  املتتابع،  التفنيد  إسرتاتيجية  باستخدام  الحجج  دحض 

األول لحقه التفنيد الثاين… وهكذا.

 •definition rebuttal تفنيد التعريف

دحض التعريف الذي تتقدم به املواالة يف املناظرة. من بني كل جوانب التفنيد 

. ا من أكرثها تقنيةاً ودقةاً يعترب تفنيد التعريف األكرث جموداًا، ولكنه أيضاً

 •rebuttal refutation تفنيد التفنيد

رد عىل الرد وهجوم عىل تفنيد املعارضة.

وتراعى يف التفنيد:

 •rebuttal-point internal structure بنية داخلية لنقطة التفنيد

الرتكيبة األساسية لنقطة التفنيد، وتتكون من: 

تحديد الحجة أو الفكرة التي تهاجمها يف موقف املعارضة، واإلشارة إليها • 

بوضوح.

توضيح وجه الخطأ يف تلك الحجة أو الفكرة.• 

22تفكري نقدي



وهو:  ،right of definition التعريف  حق  تعتمد  املناظرات   وبعض 

القضية املطروحة للنقاش. ويشري هذا املصطلح إىل خاصية  تعريف  حق حرصي يف 

عىل  املناظرة  ملوضوع  فهمها  تفرض  حيث  املناظرات،  بعض  يف  املواالة  بها  تتميز 

املعارضة، ولكن ضمن حدود معينة.

reasoning تعليل

)، وتعلل (فعل الزم)، ع ل ل (جذر). (اسم، الجمع: تعليلت)، علل (فعل الزم ومتعدٍّ

عملية تفسري اإلثباتات والحجج املعروضة من قبل الفرق املشاركة يف املناظرة.

overgeneralisation تعميم مفرط

)، ع م م (جذر).   تعميم (اسم، الجمع: تعميامت)، عمم (فعل الزم ومتعدٍّ

مفرط (صفة، املؤنث: مفرطة)، فرط (فعل الزم)، ف ر ط (جذر). 

أحكام أو نتائج يتم تعميمها بشكل مبالغ فيه ينم عن سذاجة أو قلة خربة.

: »كل اليابانيني أذكياء«، أو »كل األمريكيني أغنياء«.} {مثلاً

feedback تغذية راجعة

)، وتغذى (فعل الزم)، غ ذ و (جذر).   تغذية (اسم)، غذى (فعل متعدٍّ

راجعة (صفة، املذكر: راجع)، ر ج ع (جذر).

تعترب املرحلة الثانية من مراحل اإلعداد للمناظرة، وفيها يقوم كل شخص يف الفريق 

بتقديم األفكار التي استخلصها من جلسة العصف الذهني (الخطوة األوىل).
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definition تعريف

)، ع ر ف (جذر). (اسم، الجمع: تعريفات)، عرف (فعل متعدٍّ

ا وافياًا ملعاين  ا ورشحاً بياناًا واضحاً تحديد معنى القضية املطروحة للمناظرة، ويتضمن 

املفردات واملصطلحات الواردة يف منطوق القضية كام يفهمها فريق املواالة.

ا.} {القصد من التعريف رشح ما تعنيه كلمة ما بالنسبة ملناظرتك تحديداً

ويشمل:

 •more reasonable definition تعريف أكرث منطقية

تعريف قضية املناظرة الذي يوفر لكل الفريقني موقًفا ميكنهام من املجادلة، من 

دون الوقوع يف األمور البديهية أو التكرار.

 •unreasonable definition تعريف غري معقول

تعريف مفردات القضية بشكل غري منطقي ال يستند إىل املعنى املبارش للكلامت، 

بهدف إخراج الفريق الخصم من إطار املناظرة كليًّا. وهو تعريف غري منصف.

{يف قضية »يدعو املجلس إىل منع التدخني يف األماكن العامة«، يكون من قبيل 

تعني  هنا  »التدخني«  كلمة  أن  املواالة  فريق  يرص  أن  املعقول  غري  التعريف 

»الدخان املتصاعد من أعامل الشواء يف املتنزهات العامة«. وهذا التعريف غري ما 

يوحي به املعنى املبارش للقضية كام يفهمه كل الفريقني.}

 •biased definition تعريف متحيز

تعريف مييل نحو طرف من أطراف التناظر، أو نحو موقف معني، ويعطي ميزةاً 

لفريق بعينه عىل اآلخر.

 •neutral definition تعريف محايد

إطار  خارج  شخص  صاغه  من  وكأن  موضوعية،  بطريقة  صياغته  تتم  تعريف 

املناظرة وليس مشاركاًا فيها، بحيث ال ينصب االهتامم يف صياغة التعريف عىل 

الفوز، وإمنا عىل محاولة الفهم الجيد ملا تعنيه القضية املطروحة للمناظرة.
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تبسيط األفكار واملواقف أكرث من اللزم، مام يوحي بسذاجة الفريق أو املتحدث.

{مثال عىل التسطيح اختزال قضية يف منظور واحد، كالقول: »إن ما يعيب هذه الدولة 

هو يشء واحد ال ثاين له«، أو تقديم خيارات محدودة للمستمع، مثل: »إما (أ) وإما 

(ب)«.}

spreading تشتيت

)، ش ت ت (جذر). (اسم)، شتت (فعل متعدٍّ

املداخالت  أو  الحجج  من  كبرياًا  عدداًا  املناظر  يطرح  اإلغراق، حيث  مثل  إسرتاتيجية 

بقصد إرباك الخصم.

voting تصويت

(اسم)، صوت (فعل الزم)، ص و ت (جذر).

عملية يقوم بها الجمهور لتأييد أحد الفريقني املتناظرين. وتتم عن طريق رفع األيدي 

أو استخدام جهاز خاص بالتصويت يوضح خيارات معينة ميكن للجمهور الضغط عىل 

أي منها حسب رأيه. ويقوم الجهاز بعرض هذه اآلراء عىل شاشة كبرية توضح أعداد 

املشاركني يف التصويت والنسبة املئوية التي حصل عليها كل فريق.

الحكام، حيث تم عقب  التي قررها  العامة  النتيجة  تصويت الجمهور عىل  {مل يؤثر 

املناظرة بعد خروج هيئة التحكيم كاملةاً من القاعة.}

tie تعادل

(اسم)، تعادل (فعل الزم)، ع د ل (جذر).

تساٍو بني فريقي مناظرة، وهو وضع يجب تداركه، ألن كل مناظرة يجب أن تنتهي 

بفائز وخارس.
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analysis تحليل

)، ح ل ل (جذر). (اسم، الجمع: تحاليل، تحليلت)، حلل (فعل متعدٍّ

عملية رد األسباب إىل مسبباتها يف صياغة الحجج وبيان تعلقها مبوضوع القضية قيد 

التناظر.

{يؤدي التحليل العميق إىل اإلقناع والتأثري عىل املستمعني.}

training تدريب

)، وتدرب (فعل الزم)، د ر ب (جذر). (اسم، الجمع: تدريبات)، درب (فعل متعدٍّ

ويختلف مستوى  الخربة.  املختلفة الكتساب  املناظرة ومهاراتها  أساليب  مترين عىل 

التدريب بناءاً عىل مستوى املتدرب، ويرتاوح بني مبتدئ ومتوسط ومتقدم.

 •trainee (اسم) متدرب

شخص يتلقى تدريًبا.

 •trainer (اسم) مدرب

يقوم بعملية التدريب مدرسون، أو أساتذة جامعيون، أو طلب سبق أن اكتسبوا 

خربةاً من خلل مشاركاتهم يف مناظرات سابقة.

substantiation تدليل

(اسم)، دلل (فعل الزم)، د ل ل (جذر).

إثبات وإقامة الربهان والتوصل إىل نتيجة بناءاً عىل الدليل، وذلك بهدف تدعيم رأي 

محدد أو فكرة معينة.

oversimplification تسطيح

)، س ط ح (جذر). (اسم)، سطح (فعل متعدٍّ

18تحليل



adjudication تحكيم

(اسم)، حكم (فعل الزم)، ح ك م (جذر).

التقييم  الحكام، وتتطلب منهم تقديم  حكم أو مجموعة من  التي يقوم بها  املهمة 

اللزم للمتناظرين وتقرير من يستحق الفوز باملناظرة بناءاً عىل عدة معايري محددة 

تختلف باختلف النمط املعتمد يف التحكيم.

: يعتمد التحكيم يف »بطولة العامل ملناظرات املدارس« عىل منط املعايري الثلثة  {مثلاً

الرئيسة، وهي: املحتوى، واألسلوب، واإلسرتاتيجية.}

ويقوم بالتحكيم:

 •adjudicator (اسم، الجمع: حكام) حكم

شخص يقيم مجريات املناظرة ويحدد الفائز فيها بناءاً عىل معايري دقيقة، حيث 

يقوم بإعطاء عالمات لكل متناظر، وتقديم ملحظات مفيدة للمتناظرين لتوضيح 

جوانب القوة والضعف يف أداء كل منهم، وتقديم االقرتاحات لتحسني أداء كل 

متناظر.

 •wing adjudicator/judge حكم مساعد

، وعادةاً ما  شخص يساعد الحكم الرئيس يف تقييم املناظرة، وتكون مهمته ثانويةاً

يكون هذا الحكم من املبتدئني املتدربني عىل التحكيم.

 •chief adjudicator رئيس هيئة التحكيم

ا يف املباريات  شخص يرأس لجنة التحكيم يف بطوالت ومنافسات دولية، خصوصاً

التحكيم  رئيس هيئة  حكم ألهميتها. ويتوىل  التي يحكم فيها أكرث من  النهائية 

تجميع ملحظات الحكام اآلخرين والتشاور معهم حول النتيجة النهائية، ومن ثم 

يتوىل إعلن النتيجة عىل الجمهور معطياًا أهم التعليقات عىل مجريات املناظرة.
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assertion تأكيد

)، و ك د (جذر). (اسم، الجمع: تأكيدات)، أكد (فعل متعدٍّ

عبارة قوية مفادها أن شيئاًا ما صحيح. وينبغي أن يتم إثبات مثل هذه العبارات أو 

الترصيحات بتقديم األدلة عىل صحتها وتعلقها مبوضوع املناظرة.

justification تربير

)، ب ر ر (جذر). (اسم، الجمع: تربيرات)، برر (فعل متعدٍّ

للتناظر.  املطروحة  بالقضية  علقاتها  توضيح  عىل  اعتامداًا  وتفسريها  اآلراء  رشح 

يستخدم التربير يف دعم القضايا األخلقية والعملية. وتتسم هذه القضايا بأنها تحمل 

ا من نوع ما، مثل القضايا التي تتضمن كلمة »يجب« يف نصها. التزاماً

{»يعتقد املجلس أنه يجب علينا أن ندعم الحركة النسوية«. ينطوي هذا النص عىل 

قضية تربيرية أخلقية وقضية تربيرية عملية، مبعنى أن ندعم الحركة النسوية ألسباب 

أخلقية من قبيل مساواة املرأة بالرجل باعتبار هذا أمراًا أخلقيًّا، وكذلك ألسباب عملية 

باعتبار أن هذه املساواة تشجع املرأة عىل املشاركة الحقيقية يف التنمية.}

misrepresentation تحريف

)، ح ر ف (جذر). (اسم، الجمع: تحريفات)، حرف (فعل متعدٍّ

تشويه الحقائق ويل أعناقها بغرض توجيه املناظرة لصالح طرف معني.

ت



بطولة العامل ملناظرات الجامعات• 

 World Universities Debating Championship (WUDC)

تعترب أكرب منافسة عاملية يف مجال املناظرات بني الجامعات، وتعقد كل عام يف 

إحدى الجامعات التي يختارها املجلس العاملي ملناظرات الجامعات، وتشارك فيها 

فرق متثل جامعات مختلفة من أنحاء العامل. 

بطولة العامل ملناظرات املدارس• 

World Schools Debating Championship (WSDC)

مسابقة عاملية يف مجال املناظرة بني املدارس تقام كل عام، وتشارك فيها فرق من 

كافة قارات العامل.
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championship بطولة

(اسم، الجمع: بطوالت)، ب ط ل (جذر).

مسابقة تشارك فيها الفرق التي سبق أن تم اختيارها يف منافسات سابقة قصد اختيار 

الفريق األفضل يف التصفيات النهائية. وقد تنظم بطولة عىل املستوى املحيل أو الوطني 

الفريق  إقصاء  بالتايل إىل  بفوز فريق معني، ويفيض  البطولة  تتويج  الدويل، ويتم  أو 

الخصم. ويف بعض األحيان تكرم الفرق الثلثة األوىل بجوائز تعكس ترتيب هذه الفرق، 

: امليداليات الذهبية للفريق األول، والفضية للثاين، والربونزية للثالث. فمثلاً

منظم البطولة• 

championship convener

شخصية أو مؤسسة تتوىل كافة مهام ترتيب بطولة املناظرات، سواء كانت عىل 

ا. مستوى املدارس أو الجامعات أو كليهام معاً

وتشمل أمثلة البطوالت: 

بطولة آسيا ملناظرات الجامعات • 

Asian Universities Debating Championship

مسابقة سنوية يف املناظرات للفرق من الجامعات يف قارة آسيا. وتعد أكرب بطولة 

الجامعات، حيث يشارك فيها أكرث من 600 مشارك. وتتبع  مناظرات قارية بني 

هذه البطولة أسلوب املناظرة الربملانية.

ب



persuasion إقناع

)، ق ن ع (جذر). (اسم)، أقنع (فعل متعدٍّ

قدرة عىل كسب مساندة املستمعني وتعاطفهم وموافقتهم، من خلل تدعيم األفكار، 

وإثبات اآلراء واملواقف، وإيراد الحجج واألدلة بأسلوب شيق.

gesture إمياءة

)، و م أ (جذر). (اسم، الجمع: إمياءات)، أومأ (فعل الزم ومتعدٍّ

جزءاًا  اإلمياءات  وتعترب  املناظرة.  أثناء  يف  بها  نقوم  ووجهية  جسدية  وإشارة  حركة 

طبيعيًّا من تركيبة األحاديث اليومية التي يقوم بها الناس.

{عربت إمياءة وجه املناظرة عن رفضها الشديد لحجة الخصم.}
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يتميز كثري من املنافسات باإلعداد القصري، حيث ال يكشف عن منطوق قضية 

املناظرة إال قبل وقت قصري من بدئها، ومن ثم ال يتاح وقت كاف لإلعداد.

overwhelming إغراق

)، غ ر ق (جذر). (اسم)، أغرق (فعل متعدٍّ

شأنه  من  مبا  األمثلة  من  كبري  عدد  يستخدم  حيث  الفعالة،  اإلسرتاتيجيات  إحدى 

بنجاح  الرد  الخصم  عىل  يصعب  الحالة  هذه  ويف  وإرباكه،  الخصم  انتباه  تشتيت 

وفاعلية عىل كل تلك األمثلة التي يعرضها املتحدث. وهذا يضع الخصم تحت مرمى 

املتحدث ويعرّضه لهجومه املوجه والفاعل.

ا  {لقد تم إغراق متحدث فريق الخصم يف كم هائل من األمثلة، حتى فقد القدرة متاماً

عىل عرض تفنيده.}

basic assumption افرتاض أسايس

(جذر).  ض  ر  ف   ،( متعدٍّ (فعل  افرتض  افرتاضات)،  الجمع:  (اسم،   افرتاض 

أسايس (صفة، املؤنث: أساسية)، أ س س (جذر).

أساس أويل يقوم عليه موقف معني وينبني عليه استدالل حجة معينة.

{»إن لألمم املتحدة التدخل يف شؤون الدول لحامية حقوق اإلنسان«. يف هذه القضية 

أن  وهي  الحجة،  هذه  خلف  تقف  األساسية  االفرتاضات  من  عدداًا  هناك  أن  نجد 

املطلوب  بالشكل  حاميتها  وأن  خطر،  يف  وأنها  بالحامية،  جديرة  اإلنسان«  »حقوق 

يتطلب التدخل يف شؤون الدول.}

12إغراق



2009، وهذا بسبب أن الحكومات رفعت رضائب الدخان من 20% إىل 50% يف ذلك 

العام. إذاًا فإن هناك ارتباطاًا مبارشاًا بني رفع رضائب الدخان وزيادة عدد املقلعني عن 

التدخني.}

style أسلوب

(اسم، الجمع: أساليب)، س ل ب (جذر).

الطريقة التي يتم بها عرض القضايا والحجج والرباهني. وهو ما يحدد مدى منطقية 

املتحدث.

{اتسم أسلوب املتحدث بالسلسة والقدرة عىل اإلقناع.}

ويراعى فيه:

 •style variation تنوع األسلوب

ابتعاد عن الرتابة يف الحديث وإضفاء مناخ من التجديد للستحواذ عىل اهتامم 

املستمعني.

preparation إعداد

)، ع د د (جذر). (اسم)، أعد (فعل متعدٍّ

اجتهاد املناظرين كأفراد وكفريق يف كافة مراحل عملية التحضري للمناظرة. ويشمل 

ذلك: العصف الذهني، وتحضري الحجج واألفكار واألدلة واملقدمة والخامتة، والتغذية 

الراجعة، وبناء املوقف، وكتابة الخطب، ثم املناقشة النهائية.

موقف  انسجام  الحجج واتساقها، ويف  للمناظرة يف متاسك  املتقن  اإلعداد  أثر  {يبدو 

الفريق وترابط حججه بعضها ببعض.}

ومنه:

 •short preparation before debate إعداد قصري (عاجل) قبل املناظرة
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وشاملاً دون إطالة أو ابتعاد عن قضية املناظرة الرئيسية.}

metaphor استعارة

)، ع ي ر (جذر). (اسم، الجمع: استعارات)، استعار (فعل متعدٍّ

األول:  الطرف  يسمى  طرفني،  أو  شيئني  بني  املشابهة  مبدأ  عىل  تقوم  بيانية  صورة 

وتتميّز  شبه.  وجه  الطرفني  هذين  بني  ويجمع  به،  ه  املشبَّ الثاين:  والطرف  ه،  املشبَّ

االستعارة بأنها ال تذكر أداة التشبيه.

{ومثال عىل االستعارة: »إن التدخني سفاح العرص.«

فاملشبه هو التدخني،• 

واملشبه به هو السفاح أو القاتل الذي ال يرحم،• 

ووجه الشبه هو القتل الجامعي بل هوادة.}• 

preparedness استعداد

(اسم)، استعد (فعل الزم)، ع د د (جذر).

عملية  مراحل  لكافة  وكمجموعة  كأفراد  املناظرين  جاهزية  إىل  يفيض  جيد  إعداد 

املناظرة. 

induction استقراء

)، ق ر أ (جذر). (اسم)، استقرأ (فعل متعدٍّ

عملية منطقية يتم من خللها النظر يف جميع الشواهد واألمثلة للوصول إىل نتيجة 

أو نظرية. عىل عكس عملية االستدالل التي تبدأ باملبدأ املنطقي أو النظرية، ومن ثم 

دراسة األمثلة والشواهد. ويكرث استخدام هذه الطريقة يف ميدان العلوم.

{تفيد الدراسات املسحية أن 5 % من املدخنني يف العامل قد أقلعوا عن التدخني يف عام 
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strike استبعاد

)، ب ع د (جذر). (اسم)، استبعد (فعل متعدٍّ

تنحية أحد الحكام من التحكيم يف أي مناظرة دولية، خوفاًا من احتامل وجود تحيز أو 

عدم حيادية ألي من األسباب التي قد تقدح أو تجرح يف عدالة الحكم يف ذلك الظرف 

ا وليس بشكل عام. تحديداً

{لقد تم استبعاد أحد الحكام نظراًا لكونه من بلد إحدى الفرق املناظرة.}

deduction استدالل

(اسم)، استدل (فعل الزم)، د ل ل (جذر).

عملية منطقية يتم من خللها الوصول إىل نتيجة عرب التفكري املجرد، ومن ثم البحث 

أمثلة وشواهد تثبت ذلك االستنتاج. وهذه العملية متيز املسائل املنطقية التي  عن 

يستخدمها الفلسفة للوصول إىل التفكري السليم.

{يوضح التسلسل املنطقي التايل معنى االستدالل بالتفكري املجرد:

إن كل إنسان فاٍن،• 

وحيث إن سقراط إنسان،• 

إذن، فسقراط فاٍن.}• 

strategy إسرتاتيجية

(اسم، الجمع: إسرتاتيجيات).

وإدراك  الخطاب،  عنارص  تنظيم  كيفية  تتضمن  عام،  بشكل  الخطاب  تنظيم  طريقة 

سائر  بها  يتقدم  التي  تلك  مع  املتحدث  حجج  واتساق  للمناظرة،  الرئيسة  القضايا 

ا مع الوقت املخصص له. أعضاء الفريق، وكيف أن الخطاب يتناسب متاماً

ا  {اتسمت إسرتاتيجية الفريق بالتامسك والوضوح، حيث كان خطاب املتحدثة مكثفاً
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fabrication اختالق

)، خ ل ق (جذر). (اسم)، اختلق (فعل متعدٍّ

اختالق اإلحصائيات والحقائق أحد أهم  بأنها صحيحة. يعد  األمثلة واالدعاء  تلفيق 

طرق الغش يف املناظرات.

، قائلاً إنه حسب إحصائيات منظمة الصحة العاملية، أعداد  {قد يختلق متناظر دليلاً

بتضمني  التبغ  رشكات  بدأت  منذ  انخفاض  يف  التدخني  بسبب  بالرسطان  املصابني 

التحذير بأن التدخني ضار بالصحة عىل علب السجائر. ويكون القصد دعم حجة أن 

التوعية قد أدت دورها يف الحد من تقليل عدد املدخنني، وعليه فإنه ينبغي تكثيف 

حملت التوعية بدالاً من سن قوانني الحظر.}

performance أداء

)، مؤد (اسم)، أ د ى (جذر). (اسم)، أدى (فعل متعدٍّ

قيام كل متحدث يف الفريق بالدور املنوط به واملهمة امللقاة عىل عاتقه خلل املناظرة. 

ا مكان يف تقييم فريق املناظرة كليًّا، وهو ينطبق عىل عدة أبعاد، منها:  ولألداء أيضاً

األسلوب، املهارة، التعليل، التدليل، اإلقناع.

ground أساس

)، أ س س (جذر). (اسم، الجمع: أسس)، أسس (فعل متعدٍّ

أفكاره وآراءه وأمثلته، وذلك إلضفاء أكرب قدر  املتحدث  يبني عليها  قاعدة منطقية 

ممكن من املصداقية عىل هذه األفكار والحجج.

أساس  عىل  تقوم  الحجة  هذه  فإن  التدخني،  حظر  علينا  يجب  إنه  نقول  {عندما 

تكفل  التي  القوانني  بسن  الحامية  وتستحق  مهمة  اإلنسان  حياة  بأن  يقول  منطقي 

تلك الحامية.}

8اختالق



demonstration إثبات

)، ث ب ت (جذر). (اسم، الجمع: إثباتات)، أثبت (فعل متعدٍّ

التدليل عىل فكرة معينة، والتأكيد عىل صحة حجة محددة بالربهان، من أجل إقناع 

املستمعني وإضفاء املصداقية عىل الفكرة والحجة املعربَّ عنهام.

املناظرات يف  إخفاق بعض فرق  الحجج وإثباتها سبب  تدعيم  يكون عدم  ما  {كثرياًا 

املسابقات.}

statistic إحصاء/إحصائية

)، ح ص ي (جذر). (اسم، الجمع: إحصاءات/إحصائيات)، أحىص (فعل متعدٍّ

الرقم، والنسبة املئوية، واملتوسط الحسايب الذي يستخلص من دراسات املسح امليداين 

والدراسات البحثية الكمية. 

ومنها: 

 • deceptive statistics إحصائيات خادعة

املناظر يوردها يف  األساس، ولكن  التي هي صحيحة من حيث  األرقام والنسب 

غري محلها، إذ هي ال تثبت حجته، بل تتعلق بأمر ليس له صلة وثيقة مبوضوع 

املناظرة.

أ







تتكون بنية القاموس يف شقيه، عريب-إنجليزي، وإنجليزي-عريب، من اآليت:

مصطلح املناظرة.• 

خصائصه اللغوية ومشتقاته. • 

تعريف.• 

أمثلة توضح املصطلح كلام وجب.• 

ُروعي يف إدراج الكلامت الرتتيب األبجدي العريب واإلنجليزي عىل التوايل. وحني مثلت كلمة 

ا لغويًّا من كلمة أخرى، فقد تم ضمها وتعريفها وأمثلتها تحت ذلك املصطلح. عىل  مشتقًّ

سبيل املثال: إن كلمة »متدرب« مشمولة ضمن كلمة »تدريب«. وعىل نفس املنوال، تم 

رسد جميع التصنيفات الخاصة مبصطلح معني كجزء من تلك الكلمة وليس بشكل منفصل. 

عىل سبيل املثال: إن مصطلح »ُحجة تابعة« يرد ضمن مصطلح »ُحجة«.

بالنسبة إىل الكلمة التي ترد يف تعريف أي من املصطلحات أو التمثيل عليه، وهي يف الوقت 

نفسه مصطلح وارد يف القاموس بصفة مستقلة، فقد تم تحديد تلك املفردة بخط أسود 

ا لها يف ثنايا القاموس بحسب ترتيبها األبجدي. سميك إشارةاً للمستخدم أنه سيجد تعريفاً

ا لريى هذا القاموس  ا، يرسين أن أتقدم بجزيل العرفان ملؤسسة قطر التي مل تدخر جهداً وختاماً

قطر عىل جهودهم  مناظرات  مركز  والزميلت يف  الزملء  إىل جميع  وأُرسل شكري  النور. 

املتكاتفة إلخراج هذا العمل يف أمثل صورة. ويتمنى فريقنا أن يحقق هذا القاموس الفائدة 

املرجوة منه عىل أوسع نطاق.

د. حياة عبد الله معريف

املدير التنفيذي - مركز مناظرات قطر



قطر،  مناظرات  مركز  رسالة  تُلخص  التي  املستقبل«  قادة  اليوم،  »مناظرو  ملبادرة  ا  تحقيقاً

الطلب،  ألبنائنا  أقدم  أن  يسعدين  املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  عضو 

العامل العريب، أول قاموس ملصطلحات  واملهتمني بعلم املناظرة يف دولة قطر وبقية أنحاء 

نأمل أن يكون إضافة  القاموس كإنجاز  العربية واإلنجليزية. ويأيت هذا  باللغتني  املناظرة، 

جوهرية ملجال املناظرة؛ فقد تم إعداده للمستخدمني املتخصصني وغري املتخصصني عىل 

حد سواء، بحيث يشتمل عىل املصطلحات األساسية واملفاهيم املهمة التي ُروعي يف طرحها 

الوضوح، والتكثيف، والدعم باألمثلة. ومن أجل إضفاء ديناميكية عىل عملية التعلم التي 

تصاحب استخدام هذا القاموس، وربطها مبواقف واقعية داخل سياق عامل املناظرات، فقد 

تم استخراج املصطلحات الواردة هنا، ليس فقط من املراجع األكادميية النظرية املختلفة، 

ا من الكتب التي تهتم باملناظرة باعتبارها نشاطاًا تنافسيًّا. بل أيضاً

العريب، كأداة  العامل  املناظرة والحوار يف  ثقافة  بأن يكون نرش  يفخر مركز مناظرات قطر 

التي  مراحلها ومؤسساتها، مغزى رسالته  عام يف جميع  التعليمية بشكل  العملية  لتطوير 

يحافظ عليها. ومن شأن تعليم ومامرسة التناظر أن يساعد املعلمني والطلب عىل اكتساب 

مهارات وصقلها، مثل: التفكري النقدي، واملحاججة، والنقاش، والتفنيد، وكلها تساعد عىل 

املناظرة  مجال  يف  ليس  وذلك  املختلفة،  النظر  وجهات  احرتام  عىل  الحفاظ  مع  اإلقناع 

. كام يعمل مركز مناظرات قطر عىل ترسيخ ثقافة املناظرة  وحسب، بل يف حياة األفراد عامةاً

يف املجتمع، لخلق مناخ حاضن لألبناء الذين يودون تعلم املناظرة واالشرتاك يف فعالياتها، 

والكتايب  والقرايئ،  والكلمي،  السمعي،  أطفالهم  ألداء  مبكراًا  االنتباه  اآلباء  يستطيع  ويك 

باللغتني العربية واإلنجليزية، وهي مهارات حجر األساس ألي ُمناظر ناجح.

متهيد
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