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 )الوحدة الثانية في األدب( 020271رقم النّموذج: توجيهات خاّصة 

 :לבתי ספר ערבייםב' ספרות , 20271שאלון  2021הוראות מיוחדות למענה על השאלות במועד קיץ 

 للمدارس العربيّةالوحدة الثانية في األدب  ،20271نموذج رقم  2021في موعد صيف األسئلة  عنلإلجابة  ةتعليمات خاصّ 

השינוי בחוקי המענה לשאלון  חוקי מענה בשגרה נושאים 
 קיץ תשפ"א – 020271

 השאלון כולל שני פרקים: שירה קלסית פרק ראשון

הנבחן עונה על שתי  פרק ראשון:

שאלות, אשר  4שאלות מתוך 

סעיפים כל אחת: לכל  4מורכבות מ

נק': לכל אחד מהסעיפים  40שאלה: 

נק' ולכל אחד מהסעיפים  14א' +ב': 

 נק' 6ג' + ד': 

 :ז'אנרים ספרותיים שני:פרק 

 4הנבחן עונה על שאלה אחת מתוך 

נק': לכל אחד מהסעיפים  20שאלות:

נק', ולכל אחד מהסעיפים  6א' + ב': 

 נק' 4ג' + ד': 

 השאלון כולל שני פרקים:

 :טקסטים ספרותיים פרק ראשון:

ענה על שתי שאלות בפרק 

הראשון: על שלושה סעיפים מכל 

שאלה: על שני הסעיפים א' ו ב', 

לכל ' )ועל אחד מן הסעיפים ג' או ד

נקודות  16נקודות,  40 —שאלה 

לכל אחד מן הסעיפים "א" ו "ב", ו 

 (.'לסעיף ד אונקודות לסעיף ג'  8

 :ז'אנרים ספרותיים פרק שני:

ענה על שאלה אחת בפרק השני:  

 אחדא' ו ב', ועל  שני הסעיפיםעל 

לכל שאלה ) 'ד אומן הסעיפים ג' 

נקודות לכל אחד  8נקודות,  20 —

נקודות  4מן הסעיפים "א" ו "ב", ו 

 .)'לסעיף ד אולסעיף ג' 

 פרוזה קלסית 

 שירה מודרנית 

 פרוזה מודרנית 

 סיפור קצר פרק שני

 רומן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  מדינת ישראל 
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
   הפיקוח על הוראת הספרות בחינוך ערבי                                                                   

 

 

 

 التفتيش على األدب في المدارس العربيّة

 )الوحدة الثانية في األدب( 020271رقم النّموذج: ، لمدارس العربيّةا موضوع األدب في

 :للمدارس العربيّةالوحدة الثانية في األدب  ،20271نموذج رقم  2021في موعد صيف األسئلة  عنلإلجابة  ةتعليمات خاصّ 

التغييرات في قوانين اإلجابة  في نموذج  قوانين اإلجابة في االمتحان العاديّ  المواضيع 

 2021صيف  – 020271

 الفصل األّول

 

 

 

 

 

 الشعر القديم

 

 

 :يشتمل النموذج على فصلين 

 طالب عن سؤالين من مجموعيجيب ال الفصل األّول:

بنود: لكّل سؤال  4األسئلة، وكّل سؤال يشتمل على 

درجة، ولكّل  14درجة: لكّل من البندين أ + ب:  40

 درجات. 6من البندين ج + د: 

: يجيب الطالب عن سؤال واحد من الفصل الثاني

مجموع األسئلة، وكل سؤال يتضّمن أربعة بنود: لكّل 

ج  درجات، ولكّل من البندين 6من البندين: ا + ب: 

 درجات 4+ د: 

 يشتمل االمتحان على فصلين:

أجب عن  :دبيّةألاّول: النّصوص لفصل أألا

بنود ّ  ثالثةعن  ّو ل:ألا الفصلمن سؤالين 

من كل سؤال: عن البندين "أ" َو "ب"، 

لكّل سؤال ( .""دأو البندين "جـ"  وعن أحد

درجة لكّل واحد من  16درجة،  40 -

درجات للبند "جـ"  8البندين "أ" َو "ب"، َو 

 ".للبند "د أو

أجب عن  :دبيّةألانواع ألالفصل الثّاني: ا

: عن البندين الفصل الثّاني منسؤال واحد 

 أو"أ" َو "ب"، وعن أحد البندين "جـ" 

درجات لكّل  8درجة،  20 -للّسؤال ( .""د

درجات  4واحد من البندين "أ" َو "ب"، َو 

 ."للبند "د أوللبند "جـ" 

 النثر القديم

 

 

  الشعر الحديث

  النثر الحديث 

  القّصة القصيرة الفصل الثاني

  الرواية

  

 

 


