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ر امتحان مرّكبات  الثامن للصفّ  اللغويّ  التنوُّ

 بالعربيّة وللناطقين بالعبريّة للناطقين

ر امتحان يهدف ر مستوى تقييم إلى الثامن للصف   اللغوي   التنوُّ   العبري ةالذين لغتهم األّم  التالميذ لدى اللغوي   التنوُّ

ر مهارات االمتحان يفحص. الثامن الصف   في يتعل مون الذينو العربي ةأو  األهداف والغايات للسنة "وثيقة  بحسب اللغوي   التنوُّ

 مبادئ دمج) אהל"ן \ שלהב״ת مبادئ وبحسب  ב"וכלים לשנת הלימודים תשפיעדים , מטרות -אבני דרך  "2021الدراسية 

ر لدمج  المختلفة( المعرفة التامج في والتعبير الفهم ر العام   اللغوي   التنوُّ  مرك باتمن  المستندا هذ  .في مجال المعرفة والتنوُّ

 .متحانالا مبنى ديحد   متحاناال

  هدف االمتحان

 بناء  وذلك ، ر اللغوي  ضمن إطار مجاالت المعرفة اإلضافي ةتطوير مجال التنو   هومتحان الجديد االالهدف من وراء 

يج الجهاز التعليمي  أن يكتسبها الهي جزء من مهارات الفهم والتعبير  أن   على فكرة مهارات التي يجب على خر 

في  واقم المعل مينبين ططوير حوار ك رغبة في خلق وتلهنا إضافة  إلى أن   خالل سنوات تعليمه في المدرسة.

ي من شانها أن المختلفة التي بين مجاالت المعرفة كذلكالمدرسة و إلى  الجديد االمتحان يطمحمهارات. -الميتا تنم 

يتّم  مهارات لغوي ة اكتسابتعليمي ة تهدف إلى  ائقطر إتاحةفي بمسؤولي ة مشتركة  تمت عويتعل م يمجتمع معل مين  بناء

 . االمتحان فحصها في

تشبه إلى حد  كبير النصوص التي يتم  تعليمها و، واقع التالميذ وعالمهمقريبة إلى نصوص االمتحان هي نصوص 

ر النصوص من يتم  اختيا ،كل  سنةفي )مثل التاريخ، المدنيات، الجغرافي ة، األدب والعلوم(.  المختلفةفي المواضيع 

عحت   مجاالت معرفة مختلفة لمضامين من الكتب مسبقة االمتحان معرفة  يتطل ب. ال على مدار السنين ى نضمن التنو 

س في المجاالت المعرفي ة المختلفة. ر اللغوي  يتطل ب التمك ن من مهارات التنو   لكنالتعليمي ة،    كما تُدَر 

 

 االمتحان وصف

 

  :االمتحان زاتمي   يلي فيما

 إلىتَِرد أيض ا  قد. كلمة 2000 حوالي والتي يبلغ عدد الكلمات فيها ،مختلفةأنواع  من ،نصوص أربعة حتىنصَّيْن  االمتحان مليش 

   .في الهامش مالحظات بياني ، رسم جدول، صورة،: مثل مت صلة، وغير مت صلة - "ُمرفقة نصوص"  النصوص هذه جانب

 س التي للنصوص مشابهة النصوص تكون  بالمنهاجذات صلة  وموضوعاتها اإلعدادي ة المرحلة في المختلفة المعرفة مجاالت في تُدر 

 الُمعد  لهذه المجاالت.

  ن  الصريح؛ لمعنىا فهم: التالية الفهم أبعاد بحسب المقروء فهم يُفَْحص سئلةاأل في. مفتوحةو مغلقة أسئلةمن  االمتحان أسئلةتتكو 

 اللغوي ة والعناصر المرك بات ووظيفة المضمون تقييم والمعلومات؛ األفكار وتطبيق دمج تفسير، استنتاج؛/  الخفي   المعنى فهم

 .مصادر عد ة من أو واحد مصدر من  - للنص  
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 مي زات في التمكُّن مستوى يُفَْحص وكذلك نصوص، عد ة من أو واحد نص   من أفكار دمج مهارات تُفَْحص األسئلة من قسم في 

 .ومركباتها الن صوص

 الكتابة ولهدف للمتلق ين الكتابة وأسلوب اللغة مستوى اللغوي ة، االختيارات مالءمة مدى يُفَْحص  األسئلة من آخر قسم في، 

 . النصوص على باالعتماد التعابير ومعنى اللغوي ة الثروة كذلك وتُفْحص. المتلق ين على األمور هذه تأثير مدى كذلك ويُفَْحص

 ة.لغال قواعد معرفةب تتعل ق أسئلة االمتحان في توجد ال

 

 مّدة تمرير االمتحان 

دقيقة.  90تّم بناء االمتحان بشكل يمّكن التالميذ من اإلجابة بسالسة على جميع األسئلة خالل مّدة زمنيّة ال تتعّدى 

تالميذ لوقت اضافّي إلتمام حّل االمتحان يستطيعون الحصول على إضافة وقت وفقًا لقرار الفي حال احتاج 
 المدرسة.

 

 

 الستعمال معلّمي اللغة -الكتابيّ  التعبير مهّمة

 

ة ا من تُشك ل الكتابي   التعبير مهم  ة في كل سنة وتُنفَّذ ،االمتحان جزء   .المدرسة في ةداخلي   تقييم كمهم 

ة هذه زاتمي   يلي فيما  :المهم 

 

 الهدف  جمهور وبحسب الكتابة أهداف بحسب محد د، )جانر( نوع بحسب متماسك ا معلوماتيًّا نصًّا يكتب أن التلميذ من يُطلب

 .(المتلق ين)

 ة تعتمد قد ا من وهي تعتبر االمتحان، في التلميذ قرأها التي النصوص على المهم   .المتحانا جزء 

 

 ّدة تمرير المهّمة م

 

ة للتالميذ بعد اي ام معدودة من يوم اجراء االمتحان.   يُنَصح بإعطاء المهم 

 .المهّمة في الّصفلكتابة دقيقة  60يُفّضل تخصيص مدة 
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