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 2022تغييرات على مبنى االمتحان لموعدي شتاء وصيف 

 בקיץ תשפ"ומועד  –חורף  מועד שינוי חוקי מענה

 020181رقم النموذج:  .1

 :2022وموعد صيف  2022ملوعد شتاء  فيما يلي التعليمات اجلديدة لإلجابة عن أسئلة االمتحان                 
 :يف هذا النموذج فصالن

 )من جمموعتني خمتلفتني( الفصل األّول فقطمن أسئلة  اثننيأجب عن 

 ىغ  ل  م  : نّص مل يدّرس – الفصل الثاين

 :النصوص األدبّية واألنواع األدبّية: الفصل األّول

 : سؤال واحد 3 – 1النصوص األدبّية، األسئلة  – اجملموعة األوىل -

 : سؤال واحد6 – 4القّصة القصرية واملسرحّية، األسئلة  – اجملموعة الثانية -

 7ب، و+أ  يندرجة لكّل من البند 18: درجة( 50لكّل سؤال ) ن كّل جمموعةسؤال واحد م، 6 – 1من األسئلة  اثننيأجب عن 

 د  +ج  يندرجات لكّل من البند

 ىغ  ل  م   : 8 – 7األسئلة  :نّص مل يدّرس: الفصل الثاين

 

 

 

 

 



             الوحدة الثانية في األدب – 020271نموذج رقم  .2

 :2022صيف ملوعد  فيما يلي التعليمات اجلديدة لإلجابة عن أسئلة االمتحان 
التغييرات في قوانين اإلجابة  في نموذج  قوانين اإلجابة في االمتحان العادي   المواضيع 

 2021صيف  – 020271

الفصل 

ل  األو 

 

 

 

 

 

 الشعر القديم

 

 

 :يشتمل النموذج على فصلين 

ل:الفصل  طالب عن سؤالين من يجيب ال األو 

 4األسئلة، وكّل سؤال يشتمل على  مجموع

درجة: لكّل من البندين أ +  40بنود: لكّل سؤال 

 6درجة، ولكّل من البندين ج + د:  14ب: 

 درجات.

: يجيب الطالب عن سؤال واحد الفصل الثاني

من مجموع األسئلة، وكل سؤال يتضّمن أربعة 

درجات،  6ندين: ا + ب: بنود: لكّل من الب

 درجات 4ولكّل من البندين ج + د: 

 يشتمل االمتحان على فصلين:

ل: الن صوص لفصل أألا أجب عن  :دبي ةألاو 

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  :دبي ةألانواع ألالفصل الث اني: ا

: عن البندين الفصل الث اني 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 

الفصل 

 الثاني

  القّصة القصيرة

  الرواية

  

 

 

 


