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 020183מבנה המבחן המוצע לשאלון 

 ספר טכנולוגיים: מבחן מפמ"ר-שעות( לבתי 90נטרנית )יחידת לימוד אחת אי

 020183مبنى االمتحان املقتَرح لنموذج 

 امتحان تفتيش ؛للمدارس التكنولوجّية ساعة( 90وحدة واحدة داخلّية )

 

 دقيقة( 120مّدة االمتحان: ساعتان )

ّيتكّون االمتحان من ثالثة فصول:

 درجة( 50) : فهم املقروء ومعرفة لغوّيةالفصل األّول 

ّتفصيل الدرجات: 

أسئلة  4درجات، يجيب التلميذ عن 8 أسئلة )السؤال األّول/أو الثاني 5درجة:  36 -فهم املقروء

ّدرجات(7كّل سؤال 9-3من األسئلة 

درجات،  5درجات، سؤال نحو  4)سؤال عن الوظائف النحوّية أسئلة  3درجة:  14 -القواعد

ّدرجات(  5سؤال صرف 

 درجة( 20: التعبير الكتابّي )اختيار موضوع واحد من موضوعْين؛ الفصل الثاني 

 سطًرا. 20 -15 يكتب التلميذ من 

 : النصوص األدبّيةالفصل الثالث

ّ:على التلميذ اإلجابة عن

 ( "؛ 20بنود،  3سؤال واحد من املجموعة "أ)ّدرجة

  درجات( 10و سؤال واحد من املجموعة "ب" )بندان.ّ

ّ:اتمالحظ

ر نموذج لاّل .1
َ

في موقع املنطار في نافذة املرحلة الثانوّية/  2017/آذار شهر في أوائل متحان ُينش

 نحو البجروت.
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غة العربّية الخارجّي، )صيف  ُيجرى االمتحان في .2
ّ
حزيران، 22، 2017نفس موعد امتحان الل

ّالساعة العاشرة صباًحا(

رَسل ِمن كّل مدرسة  .3
ُ
م االمتحان، ويحتفظ بالنَسخ للمتاَبعة، ت

ّ
امتحانات  3يصّحح املعل

 mohamadze@education.gov.il مصّححة للتفتيش، على العنوان البريدّي:

رَسل العالمات إلى قسم االمتحانات على نموذج رقم  .4
ُ
ّ.9454ت

ّ

ّمع تمّنياتنا لتالميذنا بالتوفيق

 محّمد زيدانّيّ ّد. راوية بربارة

غة العربّية
ّ
زة لل

ّ
شة مرك

ّ
ز لألدب العربّيّ  مفت

ّ
ش مرك

ّ
 مفت

 

ّ

َسخ للسادة:
ُ
ّن

 : نسخ لـ  

 .الرتبويّة السكرتارية رئيس -فاينشتوك موشيه. د -
 .العربّّ اجملتمع يف للتعليم -أ قسم مدير -خطيب عبداهلل السّيد -
 .البدويّة املعارف مدير -اهليب حممد. د -
 .امتحاناتالسّيدّدافيدّجال،ّمديرّقسمّأّ -
 .الرتبويّّ للتطوير أ قسم مديرة الرتبويّة، السكرتارية رئيس نائب -فينيج دالية السّيدة -
 .اللغات قسم مدير -زعفراين موشيه السّيد -
ّكراوز -  .العلومّاإلنسانّيةّواالجتماعّية قسم مديرة -السّيدةّألرياز
 .االبتدائيّّ فوق التعليمأّ قسم مديرة -باري داسي السّيدة -
 .العلميّّ التحصيل عن املسؤول املفّتش -دياب حسام. د -
 .االبتدائيّّ فوق التعليمأّ قسمالسّيدّأمحدّعكريّة،ّاملرشدّالقطرّي،ّ -
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