מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת הספרות בחינוך ערבי
توجيهات خاصّة رقم النّموذج( 020271 :الوحدة الثانية في األدب)
הוראות מיוחדות למענה על השאלות במועד קיץ  2021שאלון , 20271ספרות ב' לבתי ספר ערביים:
صة لإلجابة عن األسئلة في موعد صيف  2021نموذج رقم  ،20271الوحدة الثانية في األدب للمدارس العربيّة
تعليمات خا ّ

פרק ראשון

פרק שני

נושאים

חוקי מענה בשגרה

השינוי בחוקי המענה לשאלון
 – 020271קיץ תשפ"א

שירה קלסית

השאלון כולל שני פרקים:

השאלון כולל שני פרקים:

פרוזה קלסית

פרק ראשון :הנבחן עונה על שתי

פרק ראשון :טקסטים ספרותיים:

שירה מודרנית

שאלות מתוך  4שאלות ,אשר

ענה על שתי שאלות בפרק

פרוזה מודרנית

מורכבות מ 4סעיפים כל אחת :לכל

הראשון :על שלושה סעיפים מכל

סיפור קצר

שאלה 40 :נק' :לכל אחד מהסעיפים שאלה :על שני הסעיפים א' ו ב',

רומן

א' +ב' 14 :נק' ולכל אחד מהסעיפים ועל אחד מן הסעיפים ג' או ד' (לכל
ג'  +ד' 6 :נק'

שאלה —  40נקודות 16 ,נקודות

פרק שני :ז'אנרים ספרותיים:

לכל אחד מן הסעיפים "א" ו "ב" ,ו

הנבחן עונה על שאלה אחת מתוך  8 4נקודות לסעיף ג' או לסעיף ד').
שאלות 20:נק' :לכל אחד מהסעיפים פרק שני :ז'אנרים ספרותיים:
א'  +ב' 6 :נק' ,ולכל אחד מהסעיפים ענה על שאלה אחת בפרק השני:
ג'  +ד' 4 :נק'

על שני הסעיפים א' ו ב' ,ועל אחד
מן הסעיפים ג' או ד' (לכל שאלה
—  20נקודות 8 ,נקודות לכל אחד
מן הסעיפים "א" ו "ב" ,ו  4נקודות
לסעיף ג' או לסעיף ד'(.

מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת הספרות בחינוך ערבי

التفتيش على األدب في المدارس العربيّة
موضوع األدب في المدارس العربيّة ،رقم النّموذج( 020271 :الوحدة الثانية في األدب)
صة لإلجابة عن األسئلة في موعد صيف  2021نموذج رقم  ،20271الوحدة الثانية في األدب للمدارس العربيّة:
تعليمات خا ّ

األول
الفصل ّ

المواضيع

العادي
قوانين اإلجابة في االمتحان
ّ

التغييرات في قوانين اإلجابة في نموذج
 – 020271صيف 2021

الشعر القديم

يشتمل النموذج على فصلين:

يشتمل االمتحان على فصلين:

األول :يجيب الطالب عن سؤالين من مجموع
الفصل ّ

الفصل أأل ّول :النّصوص األدبيّة :أجب عن

األسئلة ،وك ّل سؤال يشتمل على  4بنود :لك ّل سؤال

سؤالين من الفصل األ ّو ل :عن ثالثة بنود ّ

 40درجة :لك ّل من البندين أ  +ب 14 :درجة ،ولك ّل

من كل سؤال :عن البندين "أ" َو "ب"،

من البندين ج  +د 6 :درجات.

وعن أحد البندين "جـ" أو "د) ".لك ّل سؤال

الفصل الثاني :يجيب الطالب عن سؤال واحد من

 40 -درجة 16 ،درجة لك ّل واحد من

مجموع األسئلة ،وكل سؤال يتض ّمن أربعة بنود :لك ّل

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

من البندين :ا  +ب 6 :درجات ،ولك ّل من البندين ج

أو للبند "د".

 +د 4 :درجات

الفصل الثّاني :األنواع األدب ّية :أجب عن

النثر القديم

الشعر الحديث

النثر الحديث

سؤال واحد من الفصل الثّاني :عن البندين
الفصل الثاني

صة القصيرة
الق ّ

"أ" َو "ب" ،وعن أحد البندين "جـ" أو
"د) ".للسّؤال  20 -درجة 8 ،درجات لك ّل

الرواية

واحد من البندين "أ" َو "ب"َ ،و  4درجات
للبند "جـ" أو للبند "د".

