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قين الَمْوهوبين التالميذ لبرامج القبول امتحانات إجراء حول األمور أولياء إلى اإلشعار صيغة ِّ  والمتَفَو 

موعدّو المتحان،ا موعد من شهر قبل  األمور أولياء جميع إلى الرسالة هذه ترسل أنّ  المدرسة واجب من والتعليم، التربية وزارة توجيهات َعلَى بناء
  12/10/2018 أقصاهّ

2018ّّأيلولّ
 ،األفاضلحضراتّأولياءّاألمورّ

 
قينّفيّمجاالتّ ةّلتنميةّورعايةّالتالميذّالموهوبينّوالمتفو  قينّفيّوزارةّالتربيةّوالتعليمّبرامجّخاص  المعرفةّيفع لّقسمّالموهوبينّوالمتفو 

ّ.ّستُجرىّاالمتحاناتّعلىّمرحلتَْين:2019ّّ/2020المختلفة.ّستبدأّقريبًاّامتحاناتّالقبولّإلىّالسنةّالدراسيةّ

 ّّيجريّفيّالمدرسةّوذلكّفيّيومّّالصفوفّالثالثةّ)طبقةّالثوالث(جميعّتالميذّيشتركّّأفيّالمرحلة لي  ّالخميسفيّامتحانّتصفيةّأو 

.ّيهدفّهذاّاالمتحانّإلىّمساعدةّالهيئةّالتدريسي ةّفيّالمدرسةّعلىّاختيارّالتالميذّأصحابّالقُدراتّالعليا25/10/2018ّالموافقّ

ّ)حواليّ (15فيّالصف   ،ّيفحصّهذاّاالمتحانّفيّاألساسّفهمّالمقروءّوقدراتّالتالميذّفيّمجالّالحساب.%ّمنّتالميذّالصف 

  بعد تصحيح االمتحانات سنقوم بإعالم كّل ولّي أمر إذا كان اسُم ابنه موجودًا أو غير موجود ضمن قائمة التالميذ الذين سيتقدّمون

هواّبواسطةأولياءّاألمورّالذينّيرغبونّفيّ(.ّب)إلى امتحان المرحلة  ّاستمارة االستئنافَّعلَىّقرارّالمدرسةّيمكنهمّأنّيتوج 

وطلبّالمشاركةّفيّامتحانّالمرحلةّبّوالتيّستكونّمتوف ِّرةّفيّموقعّقسمّالموهوبينّّأّالمرحلةّامتحانّنتائجّعلىّاالستئناف

هّيُقدَّمّبعدّهذاّ. 31/12/2018وحتى موعد أقصاه يوم اإلثنين الموافق  2/11/2018ابتداء من يوم الجمعة  الموافق  ّتوج  كل 

 بلّفيّالسنةّالدراسي ةّالتالية.2019ّالتاريخّلنّيعالجّفيّموعدّامتحاناتّشتاءّ

 ّ ّ)ب( ّالمرحلة ّامتحان ّسيُجرى ناٌت من قبلبواسطة ُّّمْمتحِّ ّوهوّّكارني.معهد ّللتالميذ. ة ّالعام  ّالعقلي ة ّالقدرة ّاالمتحان يفحصّهذا

ل، ّاألو  ّاالمتحان ّامتحانّّمختلفّعن ّالدعواتّإلى ّتصل ّوقتّمحد د. ّضمن ّعقلي ة ّمواجهة ّقدرة ّالتلميذ ّأصعبّويتطل بّمن فهو

 شباطّوسنقومّبتوزيعهاّعلىّالتالميذ.ّ–منّمعهدّ"كارني"ّإلىّالمدرسةّمباشرةّخاللّشهَرْيّكانونّالثانيّّبالمرحلةّ

 ّّالّبرامجّالموهوبينلختارّضوءّامتحانّالمرحلةّ)ب(ّسيُّعلى ،ّويختارّلبرامج97ّذينّتحصيلهمّبنسبةّمئوي ةّقطري ةّيصلّإلىّحواليّالتالميذ

قين ستُرَسلّإلىّ(2019ّقبيلّنهايةّالسنةّالدراسي ةّ)خاللّشهرّحزيرانّ.92ّالتالميذّالذينّتحصيلهمّبنسبةّمئوي ةّقطري ةّيصلّإلىّحواليّّالمتفو 

ّتلميذ/ة.ّّللبرامجتكمّ/ّابنمةّابنكمدىّمالءمةّأوّعدمّمالءمحولّرسالةّمديرّالمدرسةّ  .ّسيقومّمديرّالمدرسةّبطباعةّهذهّالرسالةّوتسليمهاّلكل 

 

 ّّّّ في الرسائل التي أرسلت إليهم. توردأكثر من المعلومات التي أو ألي  جهة أخرى معلومات األمور  ألولياءفي جميع األحوال لن تُعطى 

 

ة القدرات ذوي التالميذ اختيار أجل من بل التالميذ، مؤهالت بروفيل تشخيص أجل من االمتحانات تُْبنَّ لم  لتالميذا لبرامج  المالئمة العليا العام 

قين الموهوبين  معي ن لبرنامج التلميذ قبول باإلمكان كان إذا هي اتاالمتحان من استخالصها يمكن التي الوحيدة المعلومات فإنّ  لذلك. والمتفو 

 . له وضعت التي القبول شروط بحسب

 
ّ ّوليسّواجبًا ّوالمرحلةّب(ّهوّحق  ّاالشتراكّفيّاالمتحانينّ)المرحلةّأ ّأن  ّأنّوليّاألمرّفإن هّعلىّّ–بما ّالذيّالّيريد لهذهّّابنهيتقد م

ّبشكلّواضح.ّخط يًّاّومّالمدرسةّبذلكّلِّّعّْأنّيُّاالمتحاناتّ

ّّ/ةالتلميذفيّحالةّمرضّ. اتعدم ارسال تلميذ/ة مريض/ة للمشاركة في االمتحاننطلبّماّك يجبّإشعارّالمدرسةّفيّامتحانّالمرحلةّأ

خالل أسبوع من موعد االمتحان الذي كان من  كارنيوفي حالة مرض التلميذ/ة في امتحان المرحلة ب يجب إشعار معهد ّ.بذلك
هواّإلىّالمسئولّاللوائيّعنّّيمكنكمكماّ.   may@karni.co.ilعلىّالعنوانّّالمفروض أن يشترك فيه ّتساؤلّأوّاستفسارّأنّتتوج  فيّكل 

ّالعنوانّ ّعلى قين ِّ ّوالمتفو  ّالموهوبين ّقسم ّفي ّالموجودة ّالتفاصيل ّبموجب ّاألمور ّأولياء هات ّتوجُّ ّوعن ّالقبول امتحانات

www.education.gov.il/gifted.ّ  
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ّيتقد مّإلىّاالمتحانّقفز ابنكم صفًّاإذاّ" لّأن  القادمة.ّخاللّهذهّالسنةّالدراسي ةّفيّالسنةّالذيّسيجريّ"ّقبيلّموعدّاالمتحان،ّفمنّالمفض 

ّالذيّقفزّإليه.ّفيّالسنةّالقادمةيستطيعّابنكمّ سيتقدَّمّإلىّّّتقليصّالفجوةّالطبيعيةّالموجودةّبينهّوبينّبقيةّالتالميذّالذينّيتعلمونّفيّالصف 

ّوسيّامتحانّالمرحلةّبّالمالئم ّإليها ّالتيّ"قفز" ّالصف  ّلطبقة ّالذيّقفزّإليهّفيّاالمتحانّقارنّتحصيله ّفيّالصف  معّتحصيلّالتالميذ

ّإّوليس ّالطلبّبشأنه ّبأنّيقد م ّاالهتمام ّالقادمةّعليكم ّإلىّأن هّفيّالسنة ّنلفتّانتباهكم ّالعمري ة. ّفيّفئته لىّالموظ فّمعّتحصيلّالتالميذ
ّالمسئولّفيّوزارةّالتربيةّوالتعليم. ّالمسئولالموعدّاألخيرّلتقديمّالطلبّإلىّّاللوائي  ّسنة.31ّّّهوّّالموظ فّاللوائي  لّمنّكل   كانونّاألو 

ةتيحذوي االينتميّإلىّإحدىّالمجموعاتّالتالية:ّكانّابنكمّّإذا / اضطرابات في االنتباه، اضطرابات  اجات الخاص  )يعاني من عسر تعليمي 
) ي  / صح  ، أو َمن تعل موا في إحدى السنتين اللتين قبل االمتحان في بستان أو في مدرسة لغة التدريس فيها في االت صاالت،  عجز جسماني 

ّماّهوّمت بعّفيّالمدرسةّبالتعاونّمعّوليّاألمرّومعرفته.ّّفقدّتم ّتوجيهّالمدرسةّللتعاملّمعهّفيّامتحانّالمرحلةّأّبحسب -هي لغة أجنبي ة 

رت المدرسةقد ابنكم ينتمي إلى إحدى هذه المجموعات وكان إذا :ّتنبيه بّعليكمّتقديمّالوثائقّّقر  تقديمّابنكمّإلىّالمرحلةّ)ب(ّفإن هّيتوج 

ّالمسئولّحت ىّ ّإلىّالموظ فّاللوائي  ّالمتحانّالمرحلةّبّفيّالظروفّالتيّ 31/12/2018يوم االثنين المطلوبة ّالدعوة ّلكيّتصلكم ،

قينّتقسمّالموهوبينّوالميحتاجّإليهاّابنكم.ّالتوجيهاتّموجودةّفيّموقعّ  .www.education.gov.il/giftedفو 

ّابنكمّ/ّابنتكمّسيُدعىّلتقديمّاالمتحانّفيّالظروفّالعادي ة.ّّ–طلبّمناسبّّالمناسبة.ّفيّحالةّعدمّتقديموصولّالدعوةّالرجاءّمالحقةّ  ّفإنَّ

هّإلىّّ ّالمسئولالتعريفاتّالمتعل قةّبهذهّالمجموعات،ّالمعلوماتّعنّالبرامجّونماذجّالتوج  ّّالموظ فّاللوائي  قسمّموقعّفيّّموجودةّكل ها

ّتالموهوبينّوالم قين ّيمكنكمّّإذاّ.www.education.gov.il/giftedفو  ّمساعدة ّإلىّأي  ّاحتجتم ّإذا ّالّيستعملونّاإلنترنتّأو ّممن كنتم

ّالمدرسة.بّاالستعانة

ّ

ّباحترامّ

ّمدير/ةّالمدرسة

 
 التوضيحي ةَعلَى استالمكم هذه الرسالة  ةيرجى من حضراتكم المصادق


