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 )מבחן מפמ"ר( 020282 מבנה המבחן המוצע לשאלון

-לבתי, לנבחנים אקסטרנים, או 5ו  4מהמסלול המוגבר, השלמה לשתי יחידות  30%שאלון 
 הספר ללא ציון מגן

 (امتحان تفتيش) 020282  مبنى االمتحان املقتَرح لنموذج

للمتَحنين الخارجّيين، أو % من املسار املوّسع تتّمة للوحدتين الرابعة والخامسة، 30نموذج 

ّللمدارس التي لم تحصل على استحقاق العالمة الواقية

ّساعة ونصف مّدة االمتحان:

ّيتكّون االمتحان من فصلْين: مبنى االمتحان:

  سؤاالندرجة( 50ّول: النصوص الدبّية )الفصل ال : 

 سؤاالن درجة(: 50الثاني: القواعد ) الفصل 

االمتحان بشكل حّر )املقصود كّل سؤالين أسئلة من فقط، سؤالين يجيب التلميذ عن 

 .(من السئلة الربعة يختارهما التلميذ

 ات:مالحظ

 |ّانقر هنا|ّ موجودة على الرابط التالي:تركيز مواّد األدب املطلوبة،  .1

انقر |ّ تركيز مواّد القواعد املطلوبة، موجودة على الرابط التالي: )ماّدة البالغة غير مطلوبة( .2

ّ|ّهنا

غة العربّية الخارجّي، )صيف  ُيجرى االمتحان في .3
ّ
حزيران، 22، 2017نفس موعد امتحان الل

ا.17:00-15:30الساعة  ح تصحيًحا خارجيًّ ّ(، وُيصحَّ

ّمع تمّنياتنا لتالميذنا بالتوفيق

 محّمد زيدانّيّ ّد. راوية بربارة

غة العربّية
ّ
زة لل

ّ
شة مرك

ّ
ز لألدب العربّيّ  مفت

ّ
ش مرك

ّ
 مفت

 

ّ  

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/to_bagrout/mlfat_bjrwt/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94_020271_%D7%94%D7%97%D7%9C_%D7%A7%D7%99%D7%A5_2016.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/to_bagrout/mlfat_bjrwt/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7_%D7%91_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94_020281_%D7%94%D7%97%D7%9C_%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A5_2016.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/to_bagrout/mlfat_bjrwt/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7_%D7%91_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94_020281_%D7%94%D7%97%D7%9C_%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A5_2016.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/to_bagrout/mlfat_bjrwt/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7_%D7%91_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94_020281_%D7%94%D7%97%D7%9C_%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A5_2016.pdf?attredirects=0&d=1


 دولة إسرائيل

 وزارة التربية والتعليم

  التربوّية ةالسكرتاري 

 سم العلوم اإلنسانّية واالجتماعّيةق اللّغاتقسم  للتعليم في املجتمع العربّيّ‘ قسم أ

غة العربّية وآدابهاتفتيش  
ّ
  الل

 

 

َسخ للسادة:
ُ
ّن

 .التربوّية السكرتارية رئيس -فاينشتوك موشيه. د -

 .العربّيّ املجتمع في للتعليم -أ قسم مدير -خطيب عبدهللا السّيد -

 .البدوّية املعارف مدير -الهيب محمد. د -

 السّيد دافيد جال، مدير قسم أ امتحانات. -

 .التربوّيّ للتطوير أ قسم مديرة التربوّية، السكرتارية رئيس نائب -فينيج دالية السّيدة -

 .اللغات قسم مدير -زعفراني موشيه السّيد -

 العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية. قسم مديرة -السّيدة أليراز كراوّز -

 .االبتدائّيّ فوّق أ التعليم قسم مديرة -بارّي داس ي السّيدة -

ش -دياب حسام. د -
ّ
 العلمّي. التحصيل عن املسؤول املفت

 .االبتدائّيّ فوّق أ التعليم قسمالسّيد أحمد عكرّية، املرشد القطرّي،  -

 

 


