نصائح وتطبيقات مهمة المتحان יע"ל
أدوات عملية من معهد غولدن كومباس في
التحضير المتحان الياعيل
احملامي أسامة العجمي
معهد غولدن كومباس للتحضري إلمتحان
الياعيل
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 .1حتضري صحيح :ثروة لغوية أو سرعة قراءة
• رغم أمهية حفظ معاين كلمات ومصطلحات إلمتحان الياعيل فإن التدرب على تسريع قراءة الطالب هو أهم
بكثري.
• للتدرب على تسريع قراءتنا يف اللغة العربية ،علينا أن نقوم بتعويد نظرنا على حفظ أشكال الكلمات وليس
هتجئة كل حرف وحرف يف الكلمة (مثال :عندما تقوم بقراءة كلمة ”اسرتاتيجيات“ يف اللغة العربية ،ال نتهجأ
األحرف ألن دماغنا متعود على قراءة هذه الكلمة وبالتايل فإنه يراها كصورة وليس كأحرف .إستخدام نفس
التقنية يف اللغة العربية ميكننا من تسريع قراءتنا بشكل كبري .بنفس الطريقة ،وبعد قراءة كلمة אסטרטגיה يف
اللغة العربية ألكثر من مره ،يتعود نظرنا على الكلمة ويراها كصورة .رؤية الكلمات كصور تعطينا سرعة أكرب يف
القراءة ،الفهم واحلل وبشكل تلقائي نستغرق وقت أقل يف حل االسئلة وهذا يعطيكم ثقة أكرب عند احلل

باالمتحان.
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 .2كيفية التدرب على تسريع القراءة
•
•
•
•
•

قم بتحميل التطبيقات التالية اىل هاتفك احملمول:
 -Ynetموقع أخباري يف مجيع اجملاالت (.)www.ynet.co.il
 – The markerموقع أخباري إقتصادي ()themarker.com
גלובס – موقع أخباري يف مجيع اجملاالت (.)www.globes.co.il

מרכז המחקר והמידע של הכנסת – مقاالت وأحباث إجتماعية ،إقتصادية وغريه يف البالد

()https://www.knesset.gov.il/mmm/heb/MMM_Results.asp
*قراءة مقالتين يوميا في مجاالت مختلفة (رياضة ،علوم ،سياسة )..يكفي لتطوير سرعة القراءة
والثروة اللغوية بشكل كبير ومضمون.
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 .3تطوير الثروة اللغوية
• قراءة قاموس الكلمات املتكررة يف رزمة الياعيل يضمن تغطية حىت %95
من الكلمات اليت ستظهر يف إمتحانكم.

• إضغط هنا ملشاهدة حمتويات رزمة التجهيز الشاملة لإلمتحان من معهد غولدن كومباس.
• قراءة مقاالت وأخبار وإستخراج حىت  20معىن من الكلمات الغري مفهومة يف كل مقال حيسن بشكل جذري ثروتك
اللغوية.
• تحديد الكلمات المهمة واالقل أهمية :عند قراءة القاموس أو استخراج معاين الكلمات ميكنك حتديد مدى أمهية
حفظ معىن الكلمة ضمن استخدام املنطق والتجربة ،مثال:
لكلمة الربط ”ولكن“ يف اللغة العربية يوجد عدة مرادفات :אבל ,אך ,אמנם..وهلذا تعترب كلمة شائعة االستخدام ومن
املهم حفظ معظم/مجيع مرادفاهتا.
بينما لكلمة ”قمح“ يف اللغة العربية (קמח) ال يوجد الكثري من االستخدامات وهلذا فإن حفظها يعترب أقل أمهية (ولكن
من املفضل حفظها طبعا).
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 .4حل أسئلة إمتام مجل
•
•
•

•
•
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الوقت املخصص حلل السؤال ( 30ثانية باملعدل).
دائما حدد نوع السؤال (سبب ونتيجة ،سرد معلومات ،تناقض أو مفاجأة ،مجلة
شرطية) .حتديد نوع اجلملة يف السؤال ميكنك عادة من ختمني الكلمات الغري
مفهومة أو اجلواب.
دائما إنتبه للزمن املستخدم باجلملة ،الضمري ،اجلنس (مذكر أو مؤنث) اجلواب
مشتق منهم.
االنتباه بأن أهم كلمتني يف السؤال هم قبل وبعد الفراغ ،فهم يعطونك مؤشر
مباشر على اجلواب.
مثال :יש לי חשש ___ בנוגע לעסקה .من دون معرفة معاين
الكلمات ،نفهم أن الفراغ هو صفة لكلمة חשש (شك) وبالتايل نفهم بأن
اجلواب جيب أن يكون بصيغة ”مفرد-مذكر“ مثال :חשש רציני.
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 .5تكملة إمتام مجل
• ال تنسى حفظ أكرب كمية ممكنة من كلمات الربط (מילות קישור)
وكيفية إستخدامها .كلمات الربط يف أي لغة تعترب أساسيه يف اتقاهنا .وهي
بأمهية حفظ جدول الضرب يف الرياضيات .يف الرزمة يوجد عشرات االسئلة
اخلاصة بالتدرب على كلمات الربط (ص 10يف كتاب التمرن ضرورية
للحفظ عن غيب).
• إنتبه لإلستخدام الصحيح ألحرف العطف واجلر يف أسئلة إمتام اجلمل .قد
يبدو السؤال سهال وبسيطا يف الوهلة االوىل ،قم بقراءته مرتني واكتب X
جبانب اجلواب املتأكد من أنه خطأ يف االمتحان لتوفري الوقت يف
قراءة االجوبة أكثر من مره.
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 .6حل أسئلة إعادة صياغة
•
•
•
•
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الوقت املخصص حلل السؤال ( 50ثانية باملعدل).
حدد دائما نوع اجلملة واجتاهها اذا استطعت!
هل اجلملة شرطية ،تناقضية (يوجد هبا كلمة אך ,אבל ,על אף ,למרות).
حدد اجتاه اجلملة اذا كان اجيابيا او سلبيا( :مثال :סרטן גורם לייסורים
לחולים בו ,לרבות פגיעה במוטיבציה של החולה והסובבים
אותו) يف هذه اجلملة ال داعي ألن نعرف معاين الكلمات كلها لنفهم أن
اجلملة سلبية (حتوي كلمة سرطان) ،نوع اجلملة هو ”سرد ملعلومات“ وبالتايل ال
يوجد كلمات ربط تغري االجتاه (وهلذا فإن أي كلمة او صفة غري مفهوم معناها،
نستطيع ختمني معناها أو على االقل اجتاهها وللخالصة) ،نبحث عن جواب
مرادف للجملة االصلية وبه فقط سياق سليب+مجلة سرد ملعلومات  +كلمات
ربط من نوع باالضافة.
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 .7تكملة اعادة صياغة
• كيف خنتار اجلواب الصحيح؟

كما يظهر يف تعليمات املركز القطري حلل أسئلة إعادة صياغة :املطلوب إجياد اجلواب االقرب يف معناه للجملة االصلية.

* إنتبه! على خالف قسم اعادة صياغة يف قسم االجنليزي باالمتحان البسيخومرتي ،يف هذا القسم
بالياعيل ميكن أن يكون اجلواب الصحيح به معلومات استنتاجيه أو مشتقه من اجلملة االصلية.
في الدورة يوجد المزيد من المعلومات والتوسع
أجوبة مسموحة

أجوبة ممنوعة

أجوبة بها القليل من المعلومات االضافية

أجوبة التي تم بها تغيير الزمن

أجوبة بها حذف لبعض المعلومات الهامشية من
الجملة

أجوبة التي تم بها تغيير الضمير

أجوبة بها نوع من االستنتاج

أجوبة التي تم بها تغيير الجنس
أجوبة تشمل معلومات مناقضة
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 .8قطع فهم املقروء
•
•

•
•
•
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الوقت املخصص للقطعة ( 6-5دقائق).
التدرب على حل  40-30قطعة فهم املقروء يزيد سرعة قراءتك وثروتك اللغوية بشكل كبري! حبالة
احساسك بضعف كبري يف اسئلة االمتام مجل واعادة الصياغة رغم التدرب الكثري ،قم باالنتقال للتدرب
على قطع فهم املقروء ،قراءة مقاالت وأخبار ،هكذا ستقوم بتجهيز نظرك وحتليلك ملعاين الكلمات.
دائما توجه للسؤال االول وليس القطعة .افهم السؤال وإبدأ بقراءة القطعة من البداية وحىت تصل اىل
منطقة اجلواب.
عند التوجه للسؤال الذي بعده ،تابع القراءة بالقطعة دائما من املكان الذي توقفت عنده.
عند قراءة القطعة ،حاول دائما تذكر خالصة كل فقرة انتهيت من قراءهتا (الفكرة املركزية وعلى ماذا كان
تسليط الضوء هبا) .حاول توقع مضمون الفقرات القادمة ايضا .مثال :اذا كانت الفقرة االوىل تتحدث عن
مقدمة جملتمع القرود واسلوب حياهتم ،فيمكننا توقع أن باقي الفقرات ستتوسع بالسلوكيات الوظيفية هلذه
وتذوت حمتويات
احليوانات .بكلمات ثانية :ال تقرأ الفقرة فقط حلل السؤال وإمنا حاول أن تعيش ّ
الفقرة – هذه االسرتاتيجية متكنك من تسريع حتليلك حملتويات الفقرة واختيارك لألجوبة الصحيحة.
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 .9تكملة فهم املقروء
• إنتبه أن معظم الكلمات الصعبة يف القطعة هي صفات ومعلومات هامشية .حدد دائما
فئة القطعة (تارخيية ،علمية ،سرية ذاتية )..وحدد اجتاه الفقرات أو االفكار (مثال:
התרופה החדשה מיועדת לטיפול בהפרעות כמו...بغض النظر عن
الكلمات الصعبة اليت ستأيت بعد اجلملة ،نفهم أهنا سلبية ألن الدواء اجلديد معد لعالجها
– حنن نعاجل أشياء سيئة وسلبية وليس أشياء جيدة.
• إذا مل تنجح الطريقة السابقة ،جرب جتاهل الكلمات الصعبة وقراءة اجلملة من دوهنا ،يف
حاالت كثرية ميكن فهم اجلملة من السياق (مثال :ספיידרמן תמיד נלחם
בדמויות אשר דוגלות ברשע וטינה כנגד האנושות – نفهم هنا أن
سبايدرمان قاتل ضد أشياء سلبية ألنه شخصية جيدة وهو سيقاتل فقط ضد أشياء سيئة
وهذا يكفينا لفهم السياق..ספיידרמן נלחם ...ברשע.)..
في الرزمة والدورة يوجد توسع إضافي في التدرب على حل تكتيكي ألسئلة فهم المقروء
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 .10كتابة موضوع االنشاء
• وزن موضوع التعبري هو  %33من العالمة والتدرب الصحيح يتيح لكم رفع
عالماتكم بشكل جذري يف إمتحان الياعيل.
• ال نتدرب على كتابة موضوع التعبري قبل ان ننتهي من التدرب املكثف على الثروة
اللغوية ،كلمات الربط ،حل قطع فهم املقروء ،قراءة مقاالت ،اخبار وأحباث..
• موضوع التعبري يتطلب إملاما بقواعد الكتابة الصحيحة ،متطلبات املركز القطري
يف هذا القسم ختتلف عما تعلمتموه يف املدرسة الثانوية وهلذا من املفضل عدم
التوجه اىل االمتحان قبل احلصول على إرشاد أويل على االقل يف هذا القسم.
• في الرزمة والدورة يوجد توسع إضافي في التدرب على قواعد
الكتابة االنشائية الصحيحة.
11
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 .11تكملة موضوع االنشاء
•
•

•

12

مظهر موضوع االنشاء مهم جدا وال تستخفوا به :إنتبهوا لإلستخدام الصحيح لعالمات الرتقيم (مكان الفواصل،
النقاط .)..يف هناية كل فقرة إتركوا مساحة  3-2كلمات بدون كتابة لكي يدرك املصلح أن هذه هي حدود الفقرة.
إنتبهوا للخط :خط سيء وفوضوي يؤدي إىل إنقاص كبري لعالمتكم يف التعبري .خط كبري جدا يؤدي دائما اىل أملس
بعالمتكم .يف كتاب التعبري بالرزمة ويف الدورة يوجد توسع شامل ومكثف يف هذا اجملال.
ترتيب الفقرات :موضوع التعبري يتكون من  4فقرات (مقدمة ،فقرة دعم (اجيابيات) ،فقرة نقض (سلبيات) وخامتة.
معلومات أساسية لكل فقرة:
إسم الفقرة

عدد األسطر
المفضل

هل الفقرة تحوي
رأي شخصي

عدد االفكار المطروحة بالفقرة

مقدمة

3 -2

ممكن

متهيد للفقرات  2و  ،3ميكن أن تبدأ برأي شخصي منحاز أو أن
تشمل تساؤل

فقرة إجيابيات

4

ال

3-2

فقرة سلبيات

4

ال

3-2

خامتة

4

دائما

ختام املوضوع ،عرض حل بديل للوضع الراهن أو عرض حل
متوازن لالجيابيات والسلبيات
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 .12تكملة موضوع االنشاء
• أبدا ال تقم بإستخدام إسلوب تعابري حسية يف موضوع التعبري ،مثال :אני חושב שאנשים יהיו
שמחים ,פעם היה לי אותו מקרה ועשיתי..אני חושב שרבים יכעסו כש..
• حاول إستخدام مفردات أكادميية بدل املصطلحات العامة ،مثال:

13

الكلمة العامة

بديل مفضل

الكلمة العامة

بديل مفضل

מצד ראשון ,מצד
שני

מחד ,מאידך

כולם יתנגדו לזה

רבים יתנגדו ,יש
חילוקי דעות
בעניין

הדבר

הסוגיה ,העניין

הדרך הטובה
ביותר

לדעתי ,דרך
המלך היא

אני חושב

אני סבור ,לדעתי

לא הרבה אנשים
יסכימו לזה

מעטים יביעו
הסכמתם ל..
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 .13نصائح عامة يف موضوع التعبري
•

فقرة املقدمة قد تكون صعبة الصياغة للطالب املبتدئ .قبل مباشرتك لصياغة املوضوع ختيل يف عقلك هنايته .هناية املوضوع هي اخلامتة ورأيك
الشخصي املهم جدا وهلذا ميكنك مباشرة املوضوع بفقرة االجيابيات والسلبيات (هذه الفقرتني تدعيان لب املوضوع ،هذه الفقرات ال تشمل
رأي شخصي وإمنا عليك تقمص شخصيتني متناقضتني متاما عند كتابتهما) ومن مث صياغة اخلامتة اليت هي رأيك الشخصي ويف النهاية إشتقاق
املقدمة من الفقرات اليت ذكرت سابقا.

•

على فقرة املقدمة واخلامتة ان تندجما بسالسة عند قراءهتما بدون لب املوضوع وهلذا فعلى السطر االخري باملقدمة أن يكون مندجما مع السطر
االول باخلامتة ،ختيل الفقرتني كلعبة  LEGOوهبا فقرة املقدمة واخلامتة قطعتني ميكن تركيبهما على بعض بكل سالسة.

•

أبدا ال تبدأ كتابة املوضوع قبل أن تقرر ما هو رأيك الشخصي (اخلامتة) ،اجيابياته وسلبياته (فقرة مع وضد) .بكلمات ثانية ،ختيل دائما االفكار

وليس الكلمات ،ال حتصر نفسك مبعاين الكلمات ودع االفكار املتسلسلة تأتيك بالكلمات وليس العكس.
•

إذا كان رأيك الشخصي ضد الفكرة املعروضة باملوضوع ،باشر بفقرة السلبيات قبل االجيابيات والعكس صحيح .رتب االدعاءات دائما من
االقوى اىل االضعف وال تعرض ادعاءات عشوائية .يكفي فكرتني او ثالثه لكل فقرة من فقرات لب املوضوع وليس أكثر.

14

جميع الحقوق محفوظة لمعهد غولدن كومباس © 2017

 .14نصائح إضافية ملوضوع التعبري
•
•
•

•
•
•
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قسم املوضوع دائما اىل  4فقرات فهذا يسهل مهمتك بشكل كبري.
ال تكتب مجال بديهية أو سخيفة مثل :אני חושב שתמיד יהיה אנשים שלא יסכימו לזה (לדעתי ,יהיה
מתנגדים) .מי שגונב הוא אדם רע כי הוא גורם לנזק לאחרים (معلومات بديهية).
اهلدف أن تكون كل مجلة نكتبها مسامهة يف رفع عالمتنا وهبا قيمة مضافة ،إدعاءات منطقية وواضحة ،وآراء مدعمة حبجج –
إمتنع عن التكرار والتوسع بأفكار هامشية (مثال :إذا كان العنوان هو عن ”استخدام التلفزيون كآداة تعليمية لدى االطفال“ ،ال
تذكر سلبيات التلفزيون الصحية وتأثريه على نظر االطفال فهذا يعترب توسع وابتعاد كبري عن الفكرة الرئيسية للموضوع).
إنتبهوا لإلمالء الصحيح ،استخدام صحيح للزمن والضمري وكلمات الربط.
تذكر! يكفي عرض فكرتني أو ثالثة يف كل فقرة من االجيابيات والسلبيات مع شرح منطقي وسلس وواضح بدال من عرض 5
او  6أفكار متشابكة وغري واضحة.
عند مناقشة فقرة االجيابيات ومن مث السلبيات عليك أن تتخيل املوقف العكسي على نفسك أو من البيئة الواقعية ،مثال :إذا
كنت منحازا مع إتاحة فرصة تعليم الطب لكل من يرغب ،عليك أن تتقمص يف الفقرة العكسية شخصية وزارة املالية مثال واليت
ستدعي بأن الشيء يتطلب بناء املزيد من املستشفيات لتعليم الطالب ومن مث تشغيلهم ،..ال يوجد ميزانيات..املس جبودة
اخلرجيني وسوق العمل(..ال يكفي أن تذكر الرأي املعاكس ،عليك أن تؤمن أيضا بأنه
حقيقي!).
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إمتحان الياعيل يفحص يف اخلالصة ثروة لغوية وقدرة الطالب على فهم املقروء السريع ،قم بدراسة كلمات الربط بشكل مكثف ،قراءة مقاالت واخبار،
حل مكثف لقطع فهم املقروء وستالحظ بأن قدراتك قد ازدادت بشكل ملحوظ.
تذكر أن التحضري لإلمتحان سيوفر عليك وقتا وجهدا الحقا يف التعليم االكادميي يف حفظ مصطلحات ومترن على تسريع القراءة وأيضا على الفهم يف
احملاضرات.
ال تستخف باالسئلة ،تأكد من فهمك لالسئلة واالجوبة باالمتحان بتمعن وال تقم باختيار سريع لألجوبة.
مترن دائما على مستويات أصعب وأصعب من االسئلة واملقاالت ،هذا حيفز دماغك وقدراتك التحليلية بشكل كبري.
ال تتوجه لإلمتحان من دون حتضري أويل على االقل ،ميكن احلصول على عالمات عالية يف االمتحان بغض النظر عن خلفية الطالب باللغة العربية حبالة
التجهيز الصحيح له.
تدرب بشكل ممتع :حل اسئلة روتينية يساعدك على التقدم ولكن قراءة مقاالت ،أخبار ومشاهدة برامج وثائقية مرتمجة على اليوتيوب سيساعدك أيضا
على التطور بشكل أكرب.
االستثمار بالتجهيز إلمتحان الياعيل سيجلب لك دائما نتيجة وفائدة يف املستقبل القريب والبعيد ،ال تؤجل االستعداد لالسبوع االخري (”إذا كنت
تعتقد بأن التعليم ُمكلف – جرب اجلهل“).
غريمن روتينك :توقف عن قراءة املقاالت الرياضية والسياسية باللغة العربية ،يوجد مضمون أغىن يف اللغة العربية باملواقع االخبارية..البداية صعبة ولكن
بعد عدة حماوالت ستكتشف بأن دماغك مرن وقابل للتغيري..ساعده لكي يساعدك..
ال تتوقف عن التدرب :مادة التحضري هي ال هنائية ،إحبث وستجد دائما مواد إضافية للمساعدة والتجهيز.
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”الفوز يعشق التجهيز املسبق“
• إدخلوا صفحة الفيسبوك ملعهد غولدن كومباس للتحضري إلمتحان الياعيل ملزيد من املواد واملعلومات
عن االمتحان والتحضري :המרכז ללימודי יעל
• إدخلوا ملوقع االنرتنت اخلاص باملعهد لتحميل نماذج مجانية ،شرح عن الرزمة والدورات ،مناطق
التوزيع وتفاصيل المندوبين ،برنامج عمل على رزمة التحضير والمزيد:
www.yaeltest.co.il

• ميكنكم التواصل على الرقم  046995990لالستفسار عن الدورات ،الرزم وكل ما يتعلق
باالمتحان.

معهد غولدن كومباس يتمنى لكم النجاح باالمتحان ودراستكم االكاديمية
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