
 إمتحان فرز املستويات يف اللغة العربية
ל"יע  

 مبىن االمتحان
 شروط القبول

 جتهيز لإلمتحان
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 مبىن االمتحان
االمتحان إلزامي للطالب الذين يتقدمون لالمتحان البسيخومرتي باللغة •

مدة االمتحان ساعة ونصف تقريبا ويتكون من ثالثة فصول . الغري عربية
تشمل اسئلة متعددة اخليارات ويف الفصل الرابع  واألخري يُطلب من 

 .املمتحن كتابة موضوع إنشاء يف اللغة العربية
 
اهلدف من اإلمتحان هو تقييم مستوى الطالب يف اللغة العربية على سلم •

، وحسب عالمته يتم فحص موافاته للشروط املطلوبة 150-50من 
 .  للموضوع الذي تسجل له يف املؤسسات األكادميية اإلسرائيلية
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أزمنة، )اللغة االمتحان يفحص يف الطالب ثروة لغوية، معرفة يف قواعد •
قدرة الطالب على الكتابة االنشائية ، (الربط، مجعضمائر، كلمات 

صحيح لّلغة، صحة استخدام املفردات، النحو، عالمات  إستخدام)والتعبري
 (.الرتقيم وغريه

 
يف تعليمكم االكادميي سُيطلب منكم كتابة وظائف، قراءة أحباث ومقاالت •

للشروط االدىن  مالئمتكماالمتحان يفحص  .العربيةوبالطبع التعلم باللغة 
العالمة ختتلف من موضوع ألخر ومن  .لتتعلموه تسجلتمللموضوع الذي 

 .جامعة ألخرى
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   .دقيقة 20سؤاال ومدته  22كل فصل من الفصول الثالثة االوىل يتكون من •
 .دقيقة 15الفصل االخري يشمل كتابة موضوع إنشاء مدته •
 :أنواع االسئلة•
 
 .أسئلة 9-4يظهر يف كل فصل (: השלמת משפטים)إمتام مجل •
 .أسئلة 9-4يظهر يف كل فصل   (: ניסוח מחדש)صياغة إعادة •
يظهر يف كل فصل قطعتني، كل قطعة (:    הבנת הנקרא)املقروء فهم •

 .أسئلة 5-4تشمل 
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 كيفية حساب العالمة
 حساب العالمة•
 
من العالمة ووزن موضوع االنشاء % 66وزن الفصول الثالثة االوىل هو •

 .  الباقية% 33 -يشكل ال
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إمتام مجل –القسم األول   
هي جمموعة االسئلة االوىل اليت تظهر يف كل قسم من اقسام االمتحان •

عدد االسئلة . ثانية يف املعدل 30الوقت املخصص حلل السؤال هو . الثالثة
 .أسئلة 9-5يف كل قسم هو 

 :التعليمات اليت تظهر يف بداية كل قسم كما تظهر يف موقع املركز القطري•
عليكم إختيار من . يف كل واحدة من اجلمل التالية تنقص كلمة أو أكثر"    

بأفضل شكل ضمن االربع االجابات املعروضة اجلواب الذي يكمل اجلملة 
 ".  ، وأن تقوموا بتعيني رقم االجابة يف املكان املناسب بورقة االجاباتممكن
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 مثال
 .בני אדם חיו בקבוצות, האנושות____ מאז •

 סוף. 1

 ההתחלה. 2

 שחר. 3

 העבר. 4

 

(  4و ( 2االجوبة . فجر (3الجواب الصحيح هو . البشرية، البشر عاشوا بمجموعات____ منذ 
 .هي ملهيات
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إعادة صياغة –القسم الثاين   
هي جمموعة االسئلة الثانية اليت تظهر يف كل قسم من اقسام االمتحان •

.  الوقت املخصص حلل السؤال هو أقل من دقيقة تقريبا يف املعدل. الثالثة
 .أسئلة 9-5عدد االسئلة يف كل قسم هو 

 :التعليمات اليت تظهر يف بداية كل قسم كما تظهر يف موقع املركز القطري•
عليكم إختيار من ضمن االربع اجابات . يف كل سؤال معطى مجلة"•

بأفضل شكل املعروضة اجلواب الذي يعيد صياغة اجلملة  اجلملة االصلية 
 ".  ، وأن تقوموا بتعيني رقم االجابة يف املكان املناسب بورقة االجاباتممكن
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 مثال

לא יכולתי לשמוח לאידו , על אף הנזק שגרם לי•
 כאשר פוטר מעבודתו 

 לא שמחתי שפוטר מעבודתו. 1

 לא נתתי לו לראות שהייתי שמח כשפוטר מעבודתו. 2

 הוא פוטר מעבודה בגלל הריב איתי. 3

 הייתי עצוב כשפוטר מעבודה. 4
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 احلل
على الرغم من الضرر الذي سببه لي، لم أتمكن من اإلحساس •

 .بالسعادة لمحنته بعد أن طُرد من عمله
 مل اكن سعيدا لطرده من عمله( 1)•
 مل ادعه يرى بأنين سعيد لطرده من عمله( 2)•
 طُرد من عمله بسبب ختاصمه معي( 3)•
 كنت حزينا عندما طُرد من عمله( 4)•
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فهم املقروء –القسم الثالث   
كل   (.قطعتني يف كل فصل)االمتحان مرات يف  6قطع فهم املقروء تظهر •

  450)سطر  30 -12القطع يرتاوح بني طول  .أسئلة 5-4قطعة يليها 
أنواع  .باملعدلدقائق  5الوقت املخصص حلل كل قطعه هو  (.كلمة تقريبا
فلسفة، تاريخ، علوم، علم اجتماع، سرية حياة شخصيات، : القطع هي

 .جغرافيا، فلك، ادب، علم نفس وغريه
 :التعليمات اليت تظهر قبل القسم هي•
 إختيارإجابات وعليكم  4لكل سؤال معطاة  .أسئلةأمامكم قطعه ويليها "•

االجابة االكثر مالئمة لكل سؤال، وكتابتها يف املكان املخصص لذلك يف 
 ".االجاباتورقة 
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 مثال
 אדם מתוך פירושו המתת" המתת חסד"המושג •

,  ממחלה סופניתעמו כאשר הוא סובל מטרה להיטיב 
המתת חסד אקטיבית היא המתת החולה מתוך 
סוג , נקיטה בפעולה שמטרתה לשים קץ לחיי החולה

וזאת דרך הפסקת פעולות  , המתת חסד פסיבית, נוסף
לנתק  , כגון, אקטיביות להשאיר את החולה בחיים

את החולה ממכונות ההנשמה או להפסיק לתת לו  
בעת שלא צפוי שיפור , טיפולים מאריכי חיים

 .במצבו(5)
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 السؤال
 :המתת חסד מטרתה, לפי הפסיקה הראשונה•

 
 לשים קץ לחיי אדם חולה בסרטן( 1)
 לנקוט בפעולות הגורמות למותו של החולה( 2)
 להפסיק לתת לחולה תרופות מאריכי חיים( 3)
 להמית חולה סופני במטרה להפסיק ייסוריו( 4)
  

اهلدف من القتل الرحيم إهناء حياة شخص يعين من مرض ( 4: اجلواب•
 .اجلواب يظهر يف السطر االول .معاناتهعضال هبدف وقف 
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 شروط القبول يف قسم من املؤسسات االكادميية يف البالد
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 اجلامعة العربية
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 جامعة حيفا

16 



 التخنيون

17 



 جامعة بئر السبع

18 



 كلية تل حاي

19 



 الكلية االكادميية غوردون
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 كلية صفد
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 كلية اورانيم
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 التجهيز لإلمتحان 
على خالف االمتحان البسيخومرتي فإن املركز القطري ال ينشر إمتحانات •

يوجد مثال إلمتحانني غري حمتلنني فقط يف )الياعيل يف موقعه على االنرتنت 
 (.املوقع

 
كون اهلدف الوحيد إلمتحان الياعيل هو فحص الثروة اللغوية للمتقدم يف •

+  اللغه العربية، فإن التجهيز يكون عرب مترن مكثف على انواع االسئلة 
 .حفظ كلمات شائعة الظهور يف االمتحان نفسه
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 فكرة إطالق رزمة التجهيز
وبعد أن بدأت املؤسسات االكادميية برفع شروط  2014يف سنة •

القبول مبا يتعلق بإمتحان الياعيل، مت إطالق مشروع لبناء رزمة جتهيز 
 .شاملة ومطورة ألمتحان الياعيل مع مراعاة إحتياجات الطالب العريب

إطالق رزمة شاملة مع شرح  : التوجه كان واضحا من قبل كاتيب الرزمة•
كامل باللغة العربية متّكن الطالب العريب من جتهيز نفسه إلمتحان 

بأخذ االعتبار ان الطالب ( حىت اسبوعني)بوقت قصري نسبيا الياعيل 
 .  موجود أصال يف ضغوط التجهيز إلمتحان البسيخومرتي القريب
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 عن الكاتبني
حاصل على لقب اول يف االقتصاد وإدارة االعمال من جامعة  -احملامي أسامة العجمي •

وحمامي مستقل منذ سنة ( 2014)، لقب أول يف القانون من جامعة حيفا (2008)حيفا 
إقتصادي . 2011إداري ومرشد يف جمال البسيخومرتي بشركة ابسوس منذ سنة . 2015

من قبل نقابة احملامني يف ( מגשר מוסמך)رخصة مسجلة . سابق يف وزارة االقتصاد
 (.2016)اسرائيل 

حاصل على لقب اول يف االقتصاد واحملاسبة من جامعة حيفا  -احملامي جوالن أبو صاحل •
وحمامي مستقل منذ سنة ( 2014)، لقب أول يف القانون من جامعة حيفا (2009)

إقتصادي . 2011إداري ومرشد يف جمال البسيخومرتي بشركة ابسوس منذ سنة . 2016
من قبل نقابة احملامني يف ( מגשר מוסמך)رخصة مسجلة . سابق يف وزارة االقتصاد

 (.2016)اسرائيل 
إداري ومرشد يف جمال . طالب يف االقتصاد والقانون يف جامعة حيفا –وئام احلليب •

 .2011البسيخومرتي بشركة ابسوس منذ سنة 
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 طاقم البحث والتطوير
مايا فرحات، عامر الصفدي، شادي كحلوين، ملك : طاقم البحث والتطوير•

 .أبو صاحل
 –ماجستري يف التلمود االديب )االستاذ سليمان عماشة : تنقيح للغة العربية•

 (.جامعة بار ايالن
 .الصحفي حسان مشس: تنقيح للغة العربية•
 .  ، الناصرةRAWAJشركة  –رازي جنار : تصميم وحترير الغالف•

• .مطبعة دجييتول، حيفا: طباعة: طباعة وتصميم  
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 كلمة الكاتبين

بعد سنوات طويلة من ممارسة مهنة االرشاد والتعليم يف جمال االمتحان •
مهمة  إجتيازأن نطور مواد لتساعد الطالب العريب يف  إرتأينا، البسيخومرتي

الدخول للتعليم االكادميي وعبور امتحانات التقييم املكتوبة على يد املركز 
 .القطري بنجاح

 
استمر على مدى  دؤوباملواد اليت أنتجت على يدنا هي خالصة عمل •

، حتليلها وبناء الياعيلاشهر يف دراسة مئات االسئلة السابقة يف امتحان 
رزمة متكاملة هتدف لتهيئة الطالب العريب لعبور امتحان فحص مستوى 

 .العربية بأفضل شكل ممكن اللغه
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الكتاب الذي أمامكم يعد نسخه ثانية حمسنة وسيتبعها نسخ مطوره وحمسنه •
حنن نثق  .املستمرالحقا باالعتماد على مبدأ التجربة واخلطأ اهلادف للتحسني 

مجيع العراقيل بشرط توفر البيئة الداعمة وهنا  إجتيازبقدرة الطالب العريب على 
اليت " املفاجآت"أنواع مجيع  إلستباققمنا بتوفري جمموعة من املواد املتنوعة مبحاولة 

 .سيواجهها الطالب يف االمتحان
 

بال شك، فإن التجهيز املسبق لالمتحان يرفع من حظوظ الطالب باحلصول على •
يف السنوات  .واجلامعاتعالمة عالية تؤهله للدخول ملواضيع اكثر يف الكليات 

االخرية قامت اجلامعات والكليات برفع شروط القبول والعالمة املطلوبة يف 
 .مبعظم املواضيع مما شكل صعوبات اضافية على عاتق الطالب العريب الياعيل
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ميكن للطالب ان يدمج مع الرزمة دورة شاملة هدفها احلصول على مواد •
 .وطرق اضافيه للحل وميكن االستفسار عنها عرب ممثلي الشركة

 
شكر خاص ملن ساعدنا يف نشر هذه النسخه الثانية ولكل من سامهوا يف •

 .تنقيحها وجتهيزها فلوالكم مل يكن هذا املشروع سريى النور
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 رزمةالتجهيز إلمتحان الياعيل

 :أجزاء 9الرزمة مكونه من •
 كتاب التمرن-
 القاموس-
 كتاب التجهيز ملوضوع التعبري-
 إمتحانات كاملة 6-
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 كتاب التمرن
ضمائر، أزمنة،  )يف قواعد اللغة العربية “ إزالة صدأ”الكتاب حيوي مقدمه •

 ..(.كلمات ربط، مفرد مثىن مجع
إمتام مجل، إعادة صياغة وفهم : شرح مفصل لكل قسم من االقسام املغلقة•

 .يشمل أمثلة مع شرح كامل ومفصل –املقروء 
مترن ضمن مستويات صعوبة تدرجيية على كل االقسام مع شرح كامل •

 .ومفصل باللغة العربية
 .قطع للقراءه ومعاين كلمات•
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 القاموس

كلمة من أكثر الكلمات ظهورا   1500حيوي •
 .يف االمتحانات االخريه

العمل على القاموس يتم بشكل موازي مع  •
 .كتاب التمرن
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التعبري -كتاب التجهيز للمهمة الكتابية   

يف كتابة “ خطوة بعد خطوة”يتضمن شرح تفصيلي بطريقة •
 .املوضوع االنشائي حسب معايري املركز القطري

ممتازه /متوسطة/يتضمن أمثله على مواضيع تعبري دون املستوى•
هبدف متكني الطالب العريب من مقارنة اساليب الكتابة 

 .املختلفه وكيفية تقييمها من قبل املركز القطري
 .أمثله للتدرب الذايت على كتابة موضوع التعبري•
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 االمتحانات

فصول مغلقة  3إمتحانات كاملة كل إمتحان مكون من  6•
 .وموضوع تعبري

 .االمتحانات مرتبة بصعوبة تدرجيية•
موضوع تعبري هبدف عرض + سؤال  66كل إمتحان حيوي •

 .معظم أنواع االسئلة وتكتيكات احلل
 يف هناية كل إمتحان يوجد شرح كامل ومفصل للحلول•
 .باللغة العربية 
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 تواصلوا معنا
شكرا لكم على حضوركم وإستماعكم وحنن جاهزون ألي إستفسار عرب 

 :القنوات التالية
 

 ל "המרכז ללימודי יע: صفحة الفيسبوك
 Goldencompass.co.il: موقع االنرتنت

 046982085هاتف : فرع الشمال
 0522228218: فرع املركز واجلنوب
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