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الّلغة العربّية
للمدارس الّدرزّية

الّلغة العربّية، 21381 ، صيف 2020

فيما يلي الّتعليمات الجديدة لإلجابة عن أسئلة االمتحان.

 

 דרוזייםלבתי ספר  ערבית )לשון(מקצוע: 
 الّدرزيّةللمدارس  الّلغة العربّيةاملوضوع: 

  38112שאלון: 
 38112منوذج رقم 

 פרק
 الفصل

 המצב הרגיל
 الوضع احلالي 

 מבנה השאלון לאחר שינוי
 مبىن النيموذج بعد التيغيري

הבנת  פרק ראשון:
 הנקרא והבעה

 فهم -األويل الفصل
  والتيعبري الـمقروء

 3, )לשאלה 1שאלה לענות על יש 
 , 6-2נקודות(, על השאלות 

נקודות(, ועל אחת מן  5)לכל שאלה 
  ,(נקודות 7 שאלהל) ,8-7השאלות 

ועל אחת מן השאלות  ,נקודות 40סה״כ 
  ,(נקודות 20לשאלה ), 11-9

 .נקודות 60סה״כ לפרק: 
 ، وعن 1السيؤال اإلجابة عن جيب 

وعن درجات(،  5، )لكلي سؤال 6-2األسئلة 
درجات(،  7، )للسيؤال 8-7أحد السيؤالني 

 وعن أحد  درجة، 40اجملموع 
 درجة(،  20للسيؤال ، )11-9 األسئلة

 .درجة 60اجملموع للفصل: 

לכל ) ,6-1מן השאלות  חמשעל  לענותיש 
 אחת מן על ו ,(נקודות 6שאלה 

, סה״כ (נקודות 10לשאלה ), 8-7השאלות 
, 11-9, ועל אחת מן השאלות נקודות 40

 60, סה״כ לפרק (נקודות 20לשאלה )
 נקודות.

لكلي ) ،6-1جيب اإلجابة عن مخسة من األسئلة 
 8 -7ني السيؤال أحد وعن ،(درجات 6سؤال 

وعن  درجة، 40، اجملموع درجات( 10 للسيؤال)
درجة(،  20، )للسيؤال 11-9 األسئلةأحد 

  .درجة 60اجملموع للفصل: 

 דקדוק פרק שני:
 القواعد: الثياين الفصل

)לכל  13-12על שתי השאלות  לענותיש 
 שתיים מן על  נקודות(, 8שאלה 

ועל שתיים מן השאלות  ,14-16השאלות 
   (,נקודות 6 )לכל שאלה , 19-17
 נקודות, 40סה״כ 

 .נקודות 40סה״כ לפרק: 
)لكلي  ،13-12السيؤالني  اإلجابة عنجيب 
  وعن اثنني من درجات(، 8سؤال 

 وعن اثنني من  ،16-14األسئلة 
 (،درجات 6لكلي سؤال ) ،19-17األسئلة 

 ،درجة 40 جملموعا
 .درجة 40اجملموع للفصل: 

   ,12-13השאלות  על שתי לענותיש 
 , 19-14ועל שלוש מן השאלות 

 נקודות, 40(  , סה״כ נקודות 8)לכל שאלה 
 .נקודות 40סה״כ לפרק: 

وعن ثالثة  ،13-12 السيؤالنيجيب اإلجابة عن 
 درجات(،  8، )لكلي سؤال 19-14من األسئلة 

 ،درجة 40 اجملموع
 .درجة 40اجملموع للفصل: 

 
 
 

 

الّتركيز للّنموذج في الّصفحة الّتالية.
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الّلغة العربّية
للمدارس الّدرزّية

الّلغة العربّية، 21381 ، صيف 2020
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان

مصطلحات أساسّيةالموضوع الفرعّيالموضوع الّرئيسّي

اسم الفاعل المشتّقاتاالسم
اسم المفعول

صيغة المبالغة

 المصدر الّصريحالمصادر
المصدر المؤّول

الّتثنية الّتثنية والجمع
الجمع 

المنقوص 
المقصور 
الممدود

المبتدأالمبتدأ والخبرالجملة االسمّية
الخبر وأنواعه

الجملة االسمّية
شبه الجملة

"كان"وأخواتها: الّنواسخ
األفعال الّناقصة

الفعل الّناقص
اسم "كان" وأخواتها

خبر "كان" وأخواتها بأنواعه

»إّن« وأخواتها: 
الحروف المشّبهة 

باألفعال

الحرف المشّبه بالفعل
اسم "إّن" وأخواتها

خبر "إّن" وأخواتها بأنواعه
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إسناد: الّصحيح والمعتّلالفعل
الّسالم 

المهموز 
المضّعف

المثال 
األجوف

الماضيالفعلالجملة الفعلّية
المضارع
فعل األمر

اإلسناد
الّصحيح 

المعتّل
المبنّي

المرفوع
المنصوب

المجزوم
األفعال الخمسة

المبنّي للمجهول

الفعلالفعل الجملة الفعلّية
المفعول به

نائب الفاعل
المضارع المنصوب

»أْن« المضَمرة

الفاعل وإعرابهالفاعل
االسم الّظاهر

الّضمير
ل المصدر المؤوَّ



קיץ תש"ף / صيف 2020- 4 -

الّلزم المفعول بهالمنصوبات
المتعّدي

المفعول به وإعرابه
المصدر المؤّول

ظرف الّزمانالمفعول فيه
ظرف المكان

المفعول المْطَلقالمفعول المْطَلق

الحالالحال
الجملة الحالّية
الحال المفَردة

الّتمييزالّتمييز
ز الملفوظ المميَّ

ز الملحوظ المميَّ

حروف العطفالعطف الّتوابع
المعطوف

المعطوف عليه
الجملة

شبه الجملة

الّنعت الحقيقّيالّنعت
جملة الّنعت

الّتوكيدالّتوكيد 
د المؤكَّ

الّتوكيد الّلفظّي وإعرابه
الّتوكيد المعنوّي

البدل المطابقالبدل
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الممنوع من الّصرف:الممنوع من الّصرفاالسم
الّصفة

صيغة منتهى الجموع
 العَلَم

الموصوف
صرف ما ال ينصرف

اإلضافةالجّر باإلضافةالجّر
المضاف

المضاف إليه

الميزان الّصرفّيالميزان الّصرفّياالسـم والفعل

جملة الخبرإعراب الُجَملالجملة
جملة القول
جملة الحال
جملة الّنعت

جملة المضاف إليه
الجملة الّتابعة

جملة الّصلة
إعراب الجمل

ضبط الكلمات 
بالّشكل

ضبط أواخر الكلمات 
بالّشكل.
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الّلغة العربّية
للمدارس الّدرزّية

الّلغة العربّية، 21181 ، صيف 2020

فيما يلي الّتعليمات الجديدة لإلجابة عن أسئلة االمتحان.

 

 דרוזייםלבתי ספר  (ספרותערבית )מקצוע: 
 )الوحدة األوىل يف األدب( الّدرزيّةللمدارس  الّلغة العربّيةاملوضوع: 

  81112שאלון: 
 81112منوذج رقم 

 פרק
 الفصل

 המצב הרגיל
 الوضع احلالي 

 מבנה השאלון לאחר שינוי
 مبىن النيموذج بعد التيغيري

  שירה פרק ראשון:
 الشيعر -األويل الفصل

  לענות על שתיים מןיש 
 , 1-4השאלות 

 (, נקודות 25 )לכל שאלה
 נקודות, 50סה״כ 

 נקודות. 50סה״כ לפרק 
  ،4-1جيب اإلجابة عن اثنني من األسئلة 

 ة(،درج 25سؤال )لكلي 
 درجة،  50اجملموع 

 .درجة 50اجملموع للفصل: 

 
 
 
 
 
 

  לענות על שלוש מןיש 
משני הפרקים )הראשון והשני(,  1-7השאלות 
 פרקים, לבלי קשר 

 (, נקודות 30 )לכל שאלה
 נקודות, 90סה״כ 

 נקודות. 90סה״כ לפרק 
من  ،7-1جيب اإلجابة عن ثالثة من األسئلة 

 ،بغضي النظر عن الفصول الفصلني )األويل والثياين(
 ة(،درج 30سؤال )لكلي 

 درجة،  90اجملموع 
 .درجة 90: نياجملموع للفصل

  פרוזה :שניפרק 
 النيثر -الثياين الفصل

  לענות על שתיים מןיש 
 , 5-7השאלות 

 (, נקודות 20 )לכל שאלה
 נקודות, 40סה״כ 

 נקודות. 40סה״כ לפרק 
  ،7-5جيب اإلجابة عن اثنني من األسئلة 

 ة(،درج 20سؤال )لكلي 
 درجة،  40اجملموع 

 .درجة 40اجملموع للفصل: 
טקסט  פרק שני:

 ספרותי שלא נלמד
 أدبي  نصي : الثياين الفصل

 يُدَرس لـم

  על אחת מן לענותיש 
(, נקודות 10)לשאלה  ,8-9השאלות 

 נקודות, 10סה״כ 
 .נקודות 10סה״כ לפרק: 

  ،9-8جيب اإلجابة عن أحد السيؤالني 
 (، اتدرج 10)للسيؤال 

 .اتدرج 10اجملموع للفصل: 

 ללא שינוי
 بدون تغيري

 
 

 

الّتركيز للّنموذج في الّصفحة الّتالية.
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الّلغة العربّية
للمدارس الّدرزّية

الّلغة العربّية، 21181 ، صيف 2020
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان

الّنصوص األدبّية
رثاء صخر  -

من الّنقائض- هجاء الفرزدق ورّد جرير  -
في انتظار القطار  -

كّل شيء على ما يرام  -
رثاء فقيه  -

باح الفؤاد  -
الحمامة المطّوقة  -

أخي رفيق  -
من خداع األماني  -

مضناك  -
أنت واليخت وأن نبحرا  -

غربة وحنين  -
إّنا غريبان  -
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الّلغة العربّية
للمدارس الّدرزّية

الّلغة العربّية، 21382 ، صيف 2020
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان

األدب:
خطبة الحّجاج  -
أمثال جاهلّية  -

إرادة الحياة  -
مارش الغروب  -

الّلغة:
الّصفة المشّبهة  -

الّتعّجب  -
اإلعلل  -
اإلبدال  -

ال الّنافية للجنس  -
إعراب أسماء االستفهام  -


