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 فهرس المحتويات لرزمة التجهيز الشاملة من معهد غولدن كومباس 

 המרכז ללימודי יע"ל

 

ة/ة العزيز/الطالب   

:يسرنا أن نضع أمامك فهرس احملتويات الشامل لرزمة التجهيز االكرب يف البالد إلمتحان الياعيل  

 الكتاب األول –  كتاب التجهيز )شرح وتدرب(:

33-7............................شرح أساسي ومترن على القواعد االساسية وكلمات الربط  

37-39.........................................................(شرح وأمثلة)إمتام مجل   

94-33..............................(........................وأمثلةشرح )إعادة صياغة   

99-94......................................(..................شرح وأمثلة)فهم املقروء   

99-97.......................................................سؤال إمتام مجل 400مترن   

99-97...................................لإمتام مج ألسئلة عربيةشرح كامل ومفصل باللغة ال  

409-34..................................................إعادة صياغةسؤال  400مترن   

  447-407...........................إعادة صياغة ألسئلة عربيةشرح كامل ومفصل باللغة ال

494-443....................................................قطعة فهم املقروء 44مترن   

  494-494...............................فهم املقروء قطعل عربيةشرح كامل ومفصل باللغة ال

479-490........................................................قطع للقراءة وثروة لغوية  
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 الكتاب الثاني –  كتاب االسئلة الساخنة )تدرب على أسئلة بمستوى صعوبة عالية(:

 

44-3.................................(مستوى صعب)سؤال امتام مجل  400  

39-49.......................شرح كامل ومفصل باللغه العربية السئلة امتام مجل  

44-3.................................(مستوى صعب)سؤال امتام مجل  400  

90-39.....................(.........مستوى صعب)سؤال إعادة صياغة  90  

93-94....................إعادة صياغة شرح كامل ومفصل باللغه العربية السئلة  

440-70.................................(مستوى صعب) قطع فهم املقروء 40  

449-444....................فهم املقروء شرح كامل ومفصل باللغه العربية السئلة  

 

 الكتاب الثالث – قاموس الياعيل للكلمات المتكررة:

 

.كلمة من الكلمات املتكررة يف السنوات االخرية بإمتحان الياعيل  4990القاموس حيوي   

عدد الكلمات اليت ظهرت يف االمتحان ومل تظهر يف القاموس  4.4047و  7.4047جيدر التنويه أنه يف إمتحانات الياعيل ملوعد 
! كلمات فقط  40-9ال أو برزمة غولدن كومباس ال يتخطى   
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 الكتاب الرابع – كراسة التجهيز لموضوع االنشاء )المهمة الكتابية(:

 

 

 مقدمة وشرح عام

 كيفية تقييم املوضوع من قبل املركز القطري 

 مرحلة التخطيط لكتابة املوضوع

 مبىن املوضوع وطرق يف بناء موضوع تعبري ممتاز

 مرحلة الصياغة

 مرحلة املراجعة والتنقيح

بري للتدرب والكتابةمواضيع تع 40  

 تدرب متقدم يف كتابة موضوع التعبري

أسس وأمثله يف التلخيص-كيفية استنباط الفكرة املركزية  

 قوالب جاهزة للعمل على موضوع التعبري

 جدول املصطلحات اجملازية لالستخدام يف موضوع التعبري
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 إمتحانات التدرب:

 

هناية كل إمتحان يوجد شرح كامل ومفصل يف  –فصول مغلقة وفصل تعبري  3كل إمتحان حيوي . إمتحانات للتدرب الشخصي 9
.باللغة العربية لالسئلة  

أجوبة هنائية لالمتحان موجودة  –فصول مغلقة وفصل تعبري  3حيوي . للحل قبل االمتحان( مستوى صعب جدا)إمتحان تصنيف  4
 .yaeltest.co.ilwww.يف موقع االنرتنت 

 

 (:إلمتحان الياعيل من المعهدموجودة فقط في دورة التجهيز )كتب إضافية 

 كتاب التمرن على قطع فهم املقروء .4
 كتاب أمثلة على مواضيع التعبري .4

 

 حتوي رزمة التجهيز الشاملة إلمتحان الياعيل من معهد غولدن كومباس؟ماذا  –يف اجململ 

 

 قطعة فهم المقروء للتدرب 00 صياغةإعادة  –سؤال للتدرب  062 إتمام جمل -سؤال للتدرب  022
إمتحان تصنيف بصعوبة عالية للحل قبل  إمتحانات كاملة للتدرب 6

 االمتحان
 شرح كامل لألسئلة باللغة العربية

قاموس الكلمات المتكررة ويحوي 
 هاكلمة ومعاني  0552

كل ايام االسبوع   عبر االنترنتدعم  كراسة التجهيز إلمتحان التعبير
 بواسطة صفحة الفيسبوك

دورات ياعيل مكثفة وسريعة للتجهيز  طاقم مهني لإلجابة على أسئلة الطالب
 لإلمتحان

 مندوبين وفروع في جميع أنحاء البالد

إمكانية التوصيل في البريد أو حتى 
 والبلدانالبيت في أغلب المناطق 

 شيكات أو إمكانية الدفع بواسطة الفيزا شيكل فقط 052سعر الرزمة 

 

http://www.yaeltest.co.il/

