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02.03.17 
 حضرات مديري/ات املدارس الثانويّة األفاضل

 حضرات مرشدي/ات اللغة العربّية احملرتمني
 حضرات مرّكزي/ات اللغة العربّية احملرتمني
 حضرات معّلمي/ات اللغة العربّية احملرتمني

  ؛وبعد حتّية طّيبة

 .ومبناها في اللغة العربّية واألدب في المدارس الثانوية العربّية تغييرات على نماذج البجروتالموضوع: 
ّّ فيما يلي عرض وتوضيح أل املستجّدات اليت ستطرأ على مناذج البجروت يف اللغة العربّية اعتبارًا من صيف مهذا العام  مه

 :(2017)صيف 
 :أّوال: في مجال األدب

رى .1 و  020271)، ابتداًء من الساعة العاشرة مع وحدة التوّسع: 06.06.17امتحان األدب بتاريخ  ُيج
 ؛يف الساعة الثانية عشرة (020181، 020102، 020101) ومن مثّ الوحدات اإللزامّية(؛ 910141 ،020103
(: الساعة الواحدة 020382( ) %30ــ ملكّمل للوحدات اإللزامّية للممتحنني اخلارجّيني )ماّدة الافالنموذج 

 .ظهرًا
 !تنويه هاّم يتعّلق بمبنى نماذج البجروت .2

( ستطرأ بعض التغيريات على مبىن امتحان البجروت اخلارجّي 2017اعتبارًا من موعد الصيف احلايّل )صيف  
سوف تتضّمن  ،في جميع النماذج ،جميع األسئلة ، وذلك على النحو التايل:ألدبجميع نماذج ايف 

 )النصوص األدبّية(. لبندين لكّل سؤال بدل ثالثة بنود بما في ذلك الفصل األوّ 
أّما يف  ؛سؤال بندان األّول سؤالين، ولكلّ خيتار الطالب يف الفصل  020271ومنوذج  020181يف منوذج  .3

ا من بندينالفصل الثاين فيختار الطالب   . سؤاالا واحدا
أسئلة أو مرّكبات من أسئلة كون مهناك سوف ت 020271و  020181 يف مناذج خطّة اإلصالح:  .4

 (.רלוונטיות, מעורבות, ערך) ר"עמ: بالقيم تتعّلق
قبيل بداية االمتحان  ،ىل املدارس يوم االمتحانإترسل  020103، 020141، 020102، 020101النماذج  .5

وذلك وفق سياسة  ،ىل املدارسهلذه النماذج إة ل نسخ ورقيّ ولن ترس   ،للمدرسة لكرتوينّ ، عرب الربيد اإلمباشرة
 .قسّ االمتحانات هبذا الشأن

 .نصًّا خارجيًّاسيشمل امتحان األدب  2018ابتداًء من صيف  .6
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طاّلب الذين يكونون لتركيز جديد للمواّد ليف هناية السنة الدراسّية احلالّية حّّت بداية السنة القادمة سيكون  .7
ّّ استبدال بعض النصوص (2018 – 2017الدراسّية المقبلة )لعاشر في السنة في الصّف ا ؛ حبيث يت

 احلايّل ال من خارجه.  داخل المنهج منواألعمال األدبّية ببعض املواّد اّليت حجيِّد ت. ويكون االستبدال 
 :للغة والفهمثانياا: في مجال ا

، 020201بالنماذج  نبدأ من الساعة العاشرة صباًحا. ابتداءً  ،22.06.17موعد االمتحان هو بتاريخ  .1
 .(يف القواعد )الوحدة الثالثة االمتحان يف منوذج الوحدة اخلامسة، مثّ 020381، 020202

 على النحو التايل: 020281 الثانية في القواعد والبالغة مبنى الوحدةتطرأ تغيريات على س .2
درجة(، وإعراب عشر كلماٍت ممّا خجّط  15لي: قطعة شكل )درجة: تتوزّع كما ي 40 -ّول النحوالقسّ األ -

 .لكّل كلمة درجتان ونصف()درجة،  25حتته 
 درجة. 15درجة، تتوزّع كما يلي: سؤاالن، لكّل سؤال  30القسّ الثاين: الصرف،  -
 ات درج 5ثالثة أسئلة، لكّل سؤال بندان ولكّل بند  درجة، تتوزّع كما يلي: 30بالغة، القسّ الثالث: ال -

[30=3×10].  
 ./مها عن األنواع البالغّيةُيدر التنويه إىل أّن االمتحان سيشمل نصًّا أو قصيدة، يجسأل من خالله -

. على املدرسة أن تطلب مناذج نموذج مالءم في اللغة والفهمسيكون مهناك  2017 صيفابتداًء من موعد  .3
 خاّصة للطاّلب اّلذين يستحّقون مناذج مالءمة.

 
 :مالحظتان عاّمتان هاّمتانثالثاا: 
 ( 30عالمة التقييم الداخلّي%)ّضمن موعد 17.07.17الشتاء، وحّّت  ضمن موعد 1717.03.حّّت  : تجسّل 

 .. للمدرسة أن ختتار أحد املوعدين بصرف النظر عن مواعيد تقدمي الطاّلب لالمتحانات اخلارجّيةالصيف
 االمتحان يجكت ب ساعة/وحدة واحدة تشمل اللغة واألدب، 90: النموذج الخاّص للمدارس التكنولوجّية 

، منه مناذج وتجرس ل املعّلمني، ِقب ل ِمن املعطى، النموذج حسب  مناذج 3 االمتحان بعد وتجرس ل كما للمفّتشنين
 .مصّححة
 مع خالص حتّياتنا

 يف املدارس العربّية املفّتشة املركزة ملوضوع اللغة العربّية –د. راويه بربارة 
 يف املدارس العربّية املفّتش املرّكز ملوضوع األدب –حمّمد زيداين 

 


