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 CONTRA-Y1إمتحان  –مفصّلة حلول 

 

 :الفصل األول

1:Y11. من  .ש.מ.רات نالحظ أّن جميعها عبارة عن أفعال من جذر مكانيبعد إلقاء نظرة على اإل

قراءة أولية للجملة، نستنتج أّن على الفعل المستعمل أن يكون بصيغة المبني للمجهول، إذ ال 

للمجهول  المبني الفعل .يجوز منطقيًا القول أّن المستندات تَحفظ بالحاسوب، بل إنها تُحفظ فيه

لغويًا لكونه  محفوظين(، كما وأنّه الفعل الوحيد الذي يصّح استعمالهשמורים" )الوحيد هو "

 من حيث العدد والجنس.המסמכים( يالئم نائب الفاعل )
 

 بالحاسوب. محفوظةترجمة الجملة: المستندات 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y11.  الجملة )ما قبل الفراغ وما بعده( هي عالقة سبب ونتيجة، إذ أّن  طرفيالعالقة بين

تمّهد لعرض السبب الذي أدّى إلى  )ألّن( כי"وصل "كلمة ال .سبب بكاء الطفل هو ترك األم له

 حصول النتيجة المذكورة بالقسم األول من الجملة.
 

 أمه تركته وحده. ألنّ ترجمة الجملة: الطفل بكى 
 

 ترجمة سائر اإلجابات: 

 بالرغم من למרות ש = 

 بمكان במקום = 

 وراءמעבר = 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

3:Y11.  ،أن نقوم بإلقاء ويكفي ال حاجة لمعرفة معنى أي من الكلمات الموجودة في الجملة

حرف الجر الذي الذي يتلو  وفًقا لمالَءمتها معنظرة على اإلجابات لنحاول شطب قسم منها 

أي ينتج أّن  ،"משיגה את"و  "מקיימת את" ،"עורכת את"، גורמת ל"نقول: "ל"(. الفراغ )"

 األولى. مكانيةالوحيدة المالئمة للسياق هي اإل مكانيةاإل
 

 عوارض جانبية خطيرة. يسبّبترجمة الجملة: الدواء 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يقوم بـ ؛ يحرّر /يعّدل עורך =  עורכת 

 )بوعد مثالً( يفي ؛ يقيمמקיים =  מקיימת 

 يحرز /ينجز משיג =  משיגה 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

:Y114. ات لنحاول شطب قسم منها بمساعدة حرف الجر مكانيأوالً نقوم بإلقاء نظرة على اإل

"עקב  و"הצטרף ל"  ،"התחבר ל"، "על /"התנצל בפני نقول:  ל"(.الذي يتلو الفراغ )"

ة. بعد ذلك، نقوم بإلقاء نظرة على الرابعتين األولى ومكانيأي ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإل ،אחרי"

الثانية ال تصّح  مكانيةتين المتبقيتين في الفراغ. اإلمكانياولين تعويض كّل من اإلالجملة مح

הוא  /הוא התחבר לילדים בכיתה انسجم" )إّما بمعنى " התחבר"إذ ُيستعمل الفعل " لغويًا،

. المعنى "انسجم" הוא התחבר לאינטרנט(أو بمعنى "اتّصل" )התחבר לעבודתו החדשה( 
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السياق إذ قيل في الجملة بأّن األصدقاء طلبوا منه ذلك )وليس من غير مالئم في هذا 

 ة.الثالث مكانيةاإلجابة الصحيحة هي اإل .(في اللعبة المنطقي أن يطلبوا منه أن ينسجم
 

 .بعدما طلبوا منه ذلك عبة مع أصدقائهللّ  انضمّ ترجمة الجملة: الولد 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يعتذرמתנצל =  התנצל 

 يتّصل بشبكة ؛ ينسجمמתחבר =  ר התחב

 يتابعעוקב =  עקב 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

:Y115.  القسم الثاني من الجملة )ما بعد الفراغ( معاكس لما نتوقعه عند قراءة القسم األول

جهود الشخص  تكون منها )ما قبل الفراغ(، إذ أنّه عند قراءة القسم األول من الجملة نتوقع أن

"אך" قد تكلّلت بالنجاح وأنه فاز بالمباراة. لهذا ينتج أّن كلمة الوصل الوحيدة المالئمة هي 

 )ولكن(، إذ أنّها تستخدم لإلشارة إلى شيء مخالف للمتوقع.
 

 في نهاية األمر فشلت. ولكنترجمة الجملة: بذلت مجهوًدا كي أربح المباراة، 

 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 ألّن מכיוון ש = 

 في حال أّن במידה ו = 

 ما عداלמעט = 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

:Y116. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 كتاب" في الوصل كلمات قاموس في موجودة كلمة يوه الكلمة معنى نعرف أنّنا حال في

 /لذلك "تعنى  "איפוא" .الصحيحة اإلجابة إلى االشارة سوى علينا يتبقى ال عندها ،"القواميس

 .لذلكלפיכך = ، والكلمة المكافئة من حيث المعنى هي: "إذن

 

 :السياق من فهمال –( 2) طريقة

, פואיא, אין פלאכל זאת אנו עושים באותו הזמן, פחות או יותר. ": 3-4 األسطر بحسب

 الوقت بنفس هذا كلّ  فعلن"نحاول ترجمة اإلقتباس:  .שלעתים אנחנו נעשים מבולבלים"

 النتيجة بأنّ  نفهم هنا ومن ،"باالرتباك ااحيانً  نشعر أنّنا ،איפוא الُمستغَرب، من ليس. اتقريبً 

 أي ،(السبب) الوقت بنفس أمور بعدة نقوم بكوننا مستغربة غير بالفعل هي( باالرتباك الشعور)

 .ونتيجةسبب  عالقة بطرحها وذلك االتجاه، على تحافظ أن هذه الوصل كلمة على أنّ 
 

 :لغوية مفردات

 ألخصبا = בייחוד

 حتى =אפילו 

 ولكن = אבל

 

 .(4الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

:Y117. أسلوب بحسب المخّ  في تتغيّر التي كيماوية مواد وجود عن الثانية الفقرة كلّمتت 

 انواع إلى التفكير تقسيمل حاجة هنالك أنّ  تقول ثمّ  ومن ،...(سلبي ايجابي، ابداعي،) التفكير

מכאן, אם זה נכון, ": 8-9 األسطر بحسب وذلك ،نوع كلّ  من جيدة نتيجة على الحصول بهدف

משום שאיננו יכולים להשיג, ברגע נתון,  יש להפריד בין סוגי החשיבה השוניםאז 
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 .וגים השונים של החשיבה"את המערך הטוב ביותר לס
 

لتعرّفنا على أنواع التفكير المختلفة أو ما ُسمّي على ايدي الفقرة الثالثة من بعد ذلك، تأتي 

وكيف  طريقةالما هي تلك  الفقرة تشرح، ومن ثّم "قبّعات التفكير الستة"أدوارد دي بونا بطريقة 

 .اقسام إلىتساعدنا على تقسيم تفكيرنا 
 

أو . بما مّهدت له الفقرة الثانية قامت بالتوّسعا أّن الفقرة الثالثة واضحً  يبدو من هذه المعلومات،

 .للفقرة الثالثةהקדמה( بكلمات أخرى، لقد كانت الفقرة الثانية بمثابة مقّدمة )
 

 :لغوية مفردات

 شرح =הסבר 

 تناقض =סתירה 

 توضيح =הדגמה 

 

 .(1الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

:Y118. التفكير على تساعدنا "الستة التفكير قبّعات" طريقة بأنّ  فهمن الثالثة الفقرة من 

 السياق هذا من. ، إذ أّن كّل قبّعة بلون ترمز لطريقة تفكير مختلقةأكثر مفيدة نةمعي بصورة

 الواقع في القبّعات نرتدي ال فنحن رمزية، قبّعات هي المذكورة القبّعات بأنّ  نفهم أن ممكن

 لحظة كلب فقط معينة واحدة بصورة التفكير على نفسناأ نساعد لكي فقط ذلك نتخيّل بل

 . مزدوجين بين ("לחבוש") "نرتدي" كلمة ُوضعت ولهذا ،ةمعطا
 

 .(2الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

:Y119. سوداأل اللون ، أي أنّ "שחור מסמן אמיתות, שיפוט והתאמות" :13 سطر بحسب 

 كان إذا ونقرر اشخصً  نُقيّم أن ردناا إذ ذلك، على بناءً  .ماتءَ مالالو األحكام حقائق،ال ليمثّ 

 .السوداء القبّعة اليها ترمز التي الخصائص استعمال المنطقي من ،معينة وظيفةل امالئم  
 

 .(3الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

:Y1110.  الحديث في الجملة يدور حول شكل التاجر الخارجي. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا

الثانية، لكونها تتطرّق إلى مالبس التاجر تحديًدا، والرابعة، لكونها تشير إلى  اإلجابتينشطب 

مظهره( מראהו" )إذ أّن كلمة ")عملية بيع التي قام بها التاجر وهي ترتكز على ملهي حرفي 

المتبقيتين، علينا اإلنتباه إلى فحوى  اإلجابتين. للحسم بين مرايا((מראות" )تشبه كلمة "

الجملة األصلية وإلى كونها تشير إلى أّن شكل التاجر أثار دهشة اآلخرين، ممّا يمكّننا من 

 شطب اإلجابة الثالثة، إذ أنّها تتطرّق إلى مظهر التاجر من منظور التاجر نفسه وليس اآلخرين. 
 

 مفردات لغوية:

 مظهرמראה =  מראהו 

 رتاجסוחר = 

 يصّحي ؛ يحفّزמעורר =  עורר 

 تعّجبתמיהה =  תמיהות 

 غريبמוזר = 

 ينتبهשם לב = 

 ةمرآמראה =  מראות 
 

 ترجمة الجملة: شكل التاجر أثار العديد من التعّجبات.

 غريبًا. بداترجمة اإلجابة الصحيحة: التاجر 

 



                                                                                        www.contratest.com 

- 6 - 
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

:Y1111. شير إلى كون الشخص متبنّى، أي أّن من ت األصليةفي الجملة "מאומץ"  الكلمة

ربّوه هو ليسوا والديه اللذين أنجبوه. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات األولى، حيث أّن 

تعني "أن يبذل مجهوًدا" )وهي تشكّل ملهيًا حرفيًا(، الثانية، إذ أنّها تتطرّق להתאמץ" الكلمة "

 الشخص، والثالثة، لكونها تتطرّق إلى أزمة ماديّة مرّ بها.إلى تشخيص مشاكل صحية لدى 
 

 مفردات لغوية:

 ُمتبنّىמאומץ = 

 يبذل جهدهמתאמץ =  להתאמץ 

 يشّخصמאבחן =  אובחן 

 أزمةמשבר = 

 مادّيכלכלי = 

 يكتشفמגלה =  גילה 
 

 .16ترجمة الجملة: علم أنّه ُمتبنّى بجيل 

و اكتشف أنّه ُربّي على يد أهل الذين ليسوا أهله ، ه16ترجمة اإلجابة الصحيحة: بجيل 

 البيولوجيّين.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

:Y1112.  لحّل السؤال لسنا بالضرورة بحاجة إلى معرفة معنى جميع كلمات الجملة، وإنما

والتي تدّل على فترة زمنية معينة  )هذا الشهر(، إذ أنّها החודש"فقط علينا اإلنتباه إلى كلمة "

خاللها سيتّم استيعاب العامل للعمل. اإلجابة الوحيدة التي تكافئ الجملة األصلية هي اإلجابة 

الثانية، إذ أنّها تشير إلى كون عملية استيعاب العامل ستمتّد حتى نهاية هذا الشهر كحد 

 أقصى.
 

החודש" ة تقول "تعني "خالل شهر"، بينما اإلجابة األصليתוך חודש" مالحظة: اإلجابة الثالثة "

 .أي حتى نهاية الشهر الجاريوتعني "هذا الشهر" 
 

 مفردات لغوية:

 ؛ يستوعب يستقبلקולט =  ייקלט 
 

 سيتّم استيعابه للعمل هذا الشهر. ترجمة الجملة: العامل الجديد

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: العامل الجديد سيتّم استيعابه للعمل حتى نهاية الشهر.
 

 (.2الصحيحة هي )اإلجابة << 

 

:Y1113. " يعني "يخفي"، أي أنّنا نستطيع أن نخّمن من ذلك أّن التعبير העלים" الفعل

بغّض النّظر عن شيء ما، وبالتالي ُيفهم أّن المدير قد غّض النظر عن متعلّق  "העלים עין"

األولى، إذ أنّها تشير إلى قيام المدير  اإلجابتينغياب العامل. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

بمعاقبة العامل، والثانية إذ أنّها تتطرّق إلى قيام المدير بالبحث عن العامل. يمكننا أيًضا شطب 

اإلجابة الثالثة، حيث أنّها تشير إلى عدم فهم المدير لسبب تغيّب العامل، األمر الذي لم يتّم 

 .ذكره في الجملة األصلية
 

 ة:مفردات لغوي

 مديرמנהל = 

 يخفي ؛ يبيدמעלים =  העלים 

 إختفاء ؛ تغيّبהיעדרות =  היעדרותו 
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 قديمותיק = 

 يعاقبמעניש =  העניש 

 يبحثמחפש =  חיפש 

 يتطرّقמתייחס =  התייחס 
 

 تذكّر:

 يغّض النظرמעלים עין = בוחר להתעלם = 
 

 .قديمترجمة الجملة: المدير غّض النظر عن تغيّب العامل ال

 تغيّب العامل القديم. تطرّق إلىترجمة اإلجابة الصحيحة: المدير لم ي
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

:Y1114. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 .الصحيحة رأًسا جابةاإل إلى شارةباإل نقوم ،ومعناها الكلمة نعرف أنّنا حال في
 

من الكلمات األساسية الموجودة ضمن قاموس كلمات الوصل في  هي "אולם"مالحظة: كلمة 

 ."كتاب القواميس"
  

 :السياق من فهمال –( 2) طريقة

تصف األسطر  بينما ،يخلو من السلبيات عادي روتين تصف ،"אולם" كلمة قبل ،2-1 األسطرإّن 

רחוקה שגרה פשוטה זו יש אנשים, מבוגרים וצעירים ש": سلبية حاالت الكلمة تلي التي

סובלים . חלק אנשים המאושפזים בבתי חוליםמרחקים ארוכים, כמו  מהם

من . "מאושפזים בשל תאונותוחלק אחר  מחלות קשות, חלק מממושכת ממחלה

اإلجابة الوحيدة . تقوم بالربط ما بين اتجاهين متعاكسين "אולם" كلمة أنّ  االستنتاج يمكنهنا، 

 ."بالمقارنة مع ذلك /بالمقابل לעומת זאת = "التي تحقق عالقة تناقض بين طرفين هي 
 

 .(2الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

:Y1115. وليس نفسه  البديل الطب فروع من فرع هو الطبي التهريج. خاطئة :االولى جابةاإل

תחום אשר שייך לתחום -פואית היא תתליצנות ר: "8-7 األسطر بحسبوذلك  ،الطب البديل

 ."הרפואה האלטרנטיבית
 

 اضافةً  التمثيل يستعملون الطبي بالتهريج يعملون الذين الفقرة تذكر بأنّ . خاطئة :الثانية جابةاإل

אלו שעוסקים ": 9-8 األسطر بحسب وذلك ممثلون، بأنّهم ُيذكر لم ولكن اخرى، امور إلى

  .", ליצנות, קסמים, הומור, ותחפושותבה משתמשים במשחק
 

לצחוק יש מתבסס על העובדה שמקצוע זה ": 10بحسب سطر . صحيحة :الثالثة جابةاإل

 .قدرات( في هذه الحالة) "יכולות"قوى( هي مكافئة لـ ) "כוחות" ."כוחות מרפאים
 

 "טבעיים-כוחות על" بينما "قوى شافية"تعني  "כוחות מרפאים". خاطئة :الرابعة جابةاإل

  .، وهنالك اختالف واضح في المعنى"قوى خارقة للطبيعة"تعني 
 

 .(3الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

:Y1116. מייצר אנדורפין אשר  , הגוףכאשר אנחנו צוחקים" :15-14 األسطر بحسب

 يتمّ  األسطر هذه في ."מפחית מייצור הורמון המתח, הקורטיזול, ומשכך כאבים

 كما ويقوم بالتقليل األلم، نيسكّ  الذي ندورفيناال بانتاج الجسم قومي نضحك، عندما أنّه الشرح

 لمباأل الشعور من يقلل الضحك أنّ  12 سطر من علمن أنّنا بما. أيًضا الكورتيزول انتاج من

 كانتنصل إلى االستنتاج بأنّه كلما  ،("עוזר בהפחתת כאב השימוש בצחוק והומור")
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 . ينتابنا شعور أفضل سوف أقل انخفاًضا الكورتيزول ودرجات أعلى االندورفين درجات
 

 .(1الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

:Y1117. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 ذاإف ،"مضايقة /ازعاج הטרדה = "واإلسم  "يزعج = מטריד" الفعل منهو ִמְטָרד  كلمة مصدر

 .ازعاج = הפרעה :الثالثة جابةاإل إلى باالشارة نقوم ذلك عندها نعرف كنّا
 

 : السياق من الفهم –( 2) طريقة

לקבל את הרפואיים  ותאנשי המוסד התקשובהתחלה " :18-17األسطر  بحسب

 في ، أي أنّ "ִמְטָרד מיותרראו באנשים העוסקים בה  כך שהם … הליצנות הרפואית

 غير "ִמְטָרד" به رأوا إذ ،الطبّي التهريج يتقبّلوا طبية بأنال المؤسسات وعامل استصعب البداية

 بصورة بدأت الجملة وذلك ألنّ  سلبي هو الكلمة معنى أنّ  تحليل من السياقال ممكن. روريض

כך " الوصل كلمة تءجا بعدها ومن الطبّي، التّهريج لتقبّ  استصعبوا أنّهم قيل حيث سلبية

اإلجابة السلبية . في االتجاه العام للجملة استمرارية على تدلّ  التي "همأنّ  حيث = שהם

 .الوحيدة المالئمة هي الثالثة
 

 مفردات لغوية:

 استثمارהשקעה = 

 تجديدחידוש = 

 مساعدةעזרה = 
 

 .(3الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

:Y1118. יותר ויותר אנשים התחילו ככל שהתחום התרחב, ": 19-18 األسطر بحسب

התחילו בתי חולים ומרפאות להעסיק ליצנים  להכיר בחשיבותו, וכתוצאה מכך

إلى  ، مّما أدّىهميتهأب فأكثرأكثر  تعترف الناس بدأت المجال، عتوسّ  مع أنّه ، أي"רפואיים

 .توظيف المهرّجين الطبيين من قِبَل المستشفيات والعيادات

 

 .(4الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

:Y1119. إذ أّن  ،العالقة بين قسمي الجملة )ما قبل الفراغ وما بعده( هي عالقة سبب ونتيجة

استناًدا لذلك، ينتج أّن كلمة  باألوقات.تخوّفه من التأّخر عن اللقاء هو استصعابه بااللتزام  سبب

 تمّهد لعرض السبب. )ألّن(، إذ أنّها מפני ש"الوصل المالئمة هي "
 

طالما استصعب بأن يلتزم  ألنّهترجمة الجملة: رامي تخوّف من أن يتأّخر عن الموعد وذلك 

 بجدول أوقات محّدد.
 

 ترجمة سائر اإلجابات: 

 حتّى لوגם אם = 

 غم من أنّ بالرעל אף ש = 

 لكيכדי = 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

:Y1120.  ترّشح لـِ ؛ ركض إلى"רץ לلحّل السؤال علينا معرفة معنى الفعل :". 
 

 الدولة. لرئاسةترّشح  ، روفين ريفلين2014ترجمة الجملة: في عام 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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:Y1121. لنحاول شطب قسم منها وفًقا لمالءمتها مع  اتمكانيأوالً نقوم بإلقاء نظرة على اإل

و  "מזדהמים מ" ،"שונאים את"، סובלים מ"نقول: " מ"(.حرف الجر الذي يتلو الفراغ )"

ة. بعد ذلك، نقوم بإلقاء الرابعتين الثانية ومكانيأي ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإل ،"מתלוננים על

ة الثالث مكانيةاإل .ن المتبقيتين في الفراغتيمكانينظرة على الجملة محاولين تعويض كّل من اإل

من عارض لمرض )مثل جفاف الجلد( وإنّما من "מזדהמים"( ال تجوز منطقيًا، إذ نحن ال نتلوّث )

 األولى. مكانية. اإلجابة الصحيحة هي اإلمسبّب المرض )كالجراثيم والفيروسات(
 

 من جفاف الجلد. يعانونترجمة الجملة: العديد من النّاس 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يكرهשונא =  שונאים 

 يتلوّثמזדהם =  מזדהמים 

 يشكو / يتذّمرמתלונן  =  מתלוננים 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

:Y1122.  العالقة بين قسمي الجملة )ما قبل الفراغ وما بعده( هي عالقة سبب ونتيجة، إذ أّن

 /)بسبب  הודות ל"لذلك، كلمة الوصل المالئمة هي "بفضل محاميه البارع.  تبرئة المتّهم تّمت

تمّهد لعرض السبب الذي أدّى إلى حصول النتيجة المذكورة بالقسم األول من  بفضل(، إذ أنّها

 .الجملة
 

بفضل"، أي أنّها تمّهد هي أيًضا  /هو "بسبب בזכות" مالحظة: بالرغم من أّن معنى كلمة "

وليس בזכות עורך דינו" الجملة ال يصّح لغويًا، إذ نقول " لعرض السبب، إاّل أّن استعمالها في

 בזכות לעורך דינו"."
 

 .بارعمحاميه ال بفضلترجمة الجملة: المتّهم ُبرّئ في المحكمة 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 بخالفבניגוד = 

 عن طريق /بواسطة על ידי = 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

 

 :الفصل الثاني

1:Y12.  ريح( وايجاد الفعل األنسب الذي قد רוח" )السؤال علينا اإلنتباه إلى كلمة "لحّل

ات غير صحيحة وال يصّح مكانيأي "الرياح تهّب". سائر اإلהרוח נושבת" نقول "لغويًا،  .تتّخذه

 استعمالها.
 

 .تهبّ ترجمة الجملة: في ليالي الخريف، رياح باردة 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يصّفر ؛ زّمريצופר =  צופרת 

 يهيجגועש =  גועשת 

 يجلجل /يدوّي רועם =  רועמת 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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2:Y12. " وجبة( في سياق מנה" )لحّل السؤال علينا إيجاد فعل الذي يمكن أن تتّخذه كلمة

 .أي "أن يقّدم وجبة"להגיש מנה" ، إذ نقول "הוגשה"الجملة. اإلجابة الوحيدة المالئمة هي "
 

قد تكون مالئمة في سياق الحديث عن وجبات،  )ُزوِّدت(סופקה" مالحظة: اإلجابة الثالثة "

ولكّن استعمالها ال يصّح عندما يكون الحديث عن تقديم وجبة في البيت أو المطعم، وإنّما يمكن 

 .استعمالها بمعنى تزويد )شخص( بوجبة، عادًة لكونه محتاج
 

 الوجبة الرئيسية. ُقّدمتولى، ترجمة الجملة: بعد الوجبة األ
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 نُيدهَ נמרח =  נמרחה 

 ُيزوّدמספק =  סופקה 

 ُيقامנערך =  נערכה 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

3:Y12. ( من قراءة أولية للجملة نستطيع أن نفهم أّن الحديث يدور حول عملية قتل)רצח ،

من الطبيعي أن يقوم رئيس . رئيس الدولة في هذا السياقوعلينا إختيار فعل الذي قام به 

 .استنكر( /شجب "גינה" )بإدانة القتل، ولهذا الفعل األصح هنا هو  دولةال
 

 قتل الوزير. شجبترجمة الجملة: رئيس الدولة 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 رئيسנשיא = 

 يعّذبמענה =  עינה 

 يخلّيמפנה =  פינה 

 يعيّنממנה =  מינה 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

4:Y12.  من قراءة أولية للجملة وإلقاء النظر على اإلجابات نستطيع أن نخّمن أّن الحديث يدور

، نحن بحاجة إلى )הכדור(ومفعول به  הילדה(حول إلتقاط الكرة. كون الجملة تحوي فاعالً )

. بما أنّنا نعلم "שם פועל"عبارة عن  ة لكونهاالثالث مكانيةبامكاننا شطب اإلفعل مالئم، وبالتالي 

الشخص الذي قام بإلتقاط الكرة، نستنتج أّن على الفعل المختار أن يكون بصيغة  من هو

األولى بناًء  مكانيةالمبني للمعلوم وليس بصيغة المبني للمجهول، أي أنّه بإمكاننا شطب اإل

أن يالئم الفاعل من حيث العدد.  ة ال تصّح لغويًا، إذ على الفعلالرابع مكانيةعلى ذلك. اإل

 ة.الثاني مكانيةالوحيدة التي تصّح لغويًا وتالئم الفاعل من حيث العدد والجنس هي اإل مكانيةاإل
 

 الكرة.إلتقطت ترجمة الجملة: البنت 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

5:Y12.  לחלוטין  –מתוך צורך או בחירה  –רובנו המוחץ תלוי " :2-1بحسب األسطر

بالمواصالت  تامبشكل  قةمتعلّ  من الناس الساحقة الغالبية أي أنّ  ،"בתחבורה ציבורית

תחבורה ציבורית היא הצורה בה " :3-4 األسطرذلك، تّم ذكر التالي في  بعدومن . العامة

أي  ،"שני המקומות המאוכלסים ביותר בעולםנוסעים האנשים באפריקה ובאסיה, 

، تشكّل المواصالت على في العالماألالسكانية  اتالكثافأّن في قارّتي أفريقيا وآسيا، ذاتي 

الكمية الهائلة من الناس التي  لتجسيد، وقد تّم ذكر أفريقيا وآسيا العامة طريقة السفر الدارجة

 .  مواصالت العامةالتستعمل 
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 .(1الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

6:Y12. אמריקה, השימוש בתחבורה  דרום"במקומות מסוימים, כמו : 8 سطر بحسب

 المواصالت استعمال ،امريكا جنوب مثل ،معينة اماكن في أي أنّ  ،"ציבורית הוא אכן כך

תחבורה ": 6-7 األسطر إلى نعود أن علينا "كذلك" بكلمة القصد لمعرفة .كذلك فعالً  هو العامة

 حيث ،"…מוצא אחרון מטונף – זוהר פך מחיייההציבורית, בעיני אנשים רבים, היא 

 – الالمعة الحياة من العكس تمثّل ،الناس من الكثير برأي ،العامة واصالتمال نّ أ هنا من ُيفهم

 امريكا جنوب في العامة المواصالت استعمال نّ أ نفهم ،هنا من… نظيفة غير ،المعة غير أنّها أي

 .لطيفة بتاتًا غير تجربة بمثابة كوني ان ممكن
 

 .(2الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

7:Y12. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

: بالمعنى لها األقرب نهاأل االولى جابةاإل إلى نشير ، عندهاقبل من ومعناها الكلمة نعرف كنّا إذ

  .مثبّت= מיוצב = מקובע 
 

 :السياق من الفهم –( 2) طريقة

י החלקה "עברחבי הערים  נוסעים בשקטרכבים חשמליים ": 14-15 األسطر بحسب

 على بهدوء تسير المراكب بأنّ  اإلقتباس من نفهم ."על מסילות המקובעות במדרכות

، وبالتالي "أرصفة"هي كلمة سهلة وتعني  "מדרכות"كلمة . "מסילות מקובעות במדרכות"

 ."מיוצבות"اإلجابة الوحيدة المالئمة هي . نحتاج إلى صفة ممكن استعمالها مع هذه الكلمة
 

 :لغوية مفردات

 مرسومة = מצוירות

 متغيّرة = משתנות

 قديمة = ישנות
 

 .(1الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

8:Y12. בשנגחאי למשל, רכבות ריחוף ": 14-13 األسطربحسب  .األولى: خاطئة جابةاإل

، أي أّن اإلجابة مذكورة "השווה לשליש ממהירות הקול נוסעות במהירותמגנטיות 

 .في الفقرة
 

המצוידות נוסעים תופסים רכבות ": 17-16 األسطربحسب . الثانية: خاطئة جابةاإل

أي ، ", שמספקות להם סביבה נוחה לעבוד על מחשביהם הניידיםבחיבור לאינטרנט

 .أّن اإلجابة مذكورة في الفقرة
 

נוסעים בצרפת, איפה שרכבים חשמליים ": 15-14 األسطربحسب . الثالثة: خاطئة جابةاإل

أي أّن اإلجابة ، "י החלקה על מסילות המקובעות במדרכות"ברחבי הערים ע בשקט

 .مذكورة في الفقرة
 

 جابةذكر شيء من هذا القبيل في الفقرة ولذلك هذه هي اإل يتمّ لم . الرابعة: صحيحة جابةاإل

 .الصحيحة
 

 .(4الصحيحة هي ) جابةاإل<< 

 

9:Y12.  الولد بسبب تقصير من طرف األهل. الحديث في الجملة األصلية يدور حول دهس

مصرّف بصيغة المبني للمجهول، أي أنّنا ال نعلم من الذي נדרס" علينا اإلنتباه إلى كون الفعل "

الثالثة،  اإلجابتينقام بدهس الولد، مما يمكّننا من شطب اإلجابة األولى. كما وبإمكاننا شطب 
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بعد عملية الدهس، والرابعة، وذلك لعدم  إذ أّن الجملة األصلية ال تتطرّق إلى ما حدث للولد

 تطرّق الجملة األصلية إلى مشاعر الوالدين بعد دهس ابنهما.
 

 مفردات لغوية:

 يدهسדורס =  נדרס 

 مراقبةהשגחה = 

 مسؤولאחראי =  אחראים 

 يصارع / يناضلנאבק = 
 

 ترجمة الجملة: الولد ُدهس بسبب عدم مراقبة والديه له.

 عن دهسه. نصحيحة: والدا الولد مسؤوالترجمة اإلجابة ال
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

10:Y12.  الحديث في الجملة األصلية يدور حول انتقاد الشخص لصديقه. من هنا، ينتج أنّه

بإمكاننا شطب اإلجابات األولى، لكونها تصف تصرّفات الصديق، الثانية، لكونها تشير إلى امتناع 

 الشخص عن انتقاد صديقه، والثالثة، لكونها تعرض عدم تقبّله العتذار صديقه. 
 

 مفردات لغوية:

 يوفّرוסך = ח חסך 

 نقدביקורת = 

 تصرّفהתנהלות = 

 ؛ ُمخزي يخزيמבייש =  מביישת 

 اعتذارהתנצלות = 

 يمتّص ؛ يتلقىסופג =  ספג 

 حار ؛ الذعחריף =  חריפה 
 

 بالنقد تجاه تصرّف صديقه. يوفّرترجمة الجملة: هو لم 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: صديقه تلّقى نقًدا الذًعا منه.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

11:Y12.  أّن الحديث يدور حول وإلى لحّل السؤال علينا اإلنتباه إلى فحوى الجملة األصلية

. اإلجابة الوحيدة التي מזה שנים רבות"(ترأسه منصب رئاسة اللجنة منذ سنوات عّدة )"

ات تحوي معلومات إضافية مكانيإذ أّن سائر اإل ،تكافئ الجملة األصلية هي اإلجابة الرابعة

 واستنتاجات التي لم يتّم ذكرها بالجملة األصلية. 
 

 مفردات لغوية:

 يتولّى )منصب(מכהן = 

 رئيسיושב ראש = 

 لجنةועדה = 

 يعتزلפורש =  פרש 

 وظيفةתפקיד =  תפקידו 

 يهجرנוטש =  נטש 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 منذמזה = 

 بعدלאחר = 

 دبعאחרי = ≠ قبل לפני = 



                                                                                        www.contratest.com 

- 13 - 
 

 ترجمة الجملة: هو يتولّى منصب رئيس اللجنة منذ عّدة سنوات.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو يترأس اللجنة منذ عّدة سنوات.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

12:Y12. " يدّل على كون الشيء فجائي وغير مخطّط له. ללא התראה מקדימה" التعبير

تتكلّم عن إلغاء المؤتمر الصحفي دون التطرّق إلى سبب علينا اإلنتباه إلى أّن الجملة األصلية 

اإللغاء أو عدد المرّات التي ألغي فيها. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات األولى، لكونها 

تشير إلى عدم تحديد موعد جديد للمؤتمر الصحفي، الثالثة، لكونها تتطرّق إلى عدم وجود دافع 

 حفي، والرابعة، لكونها تقول أنّه قد تّم إلغاء المؤتمر الصحفي مجّدًدا.ُمبرّر إللغاء المؤتمر الص
 

 مفردات هاّمة:

 مؤتمر صحفيמסיבת עיתונאים = 

 يلغيמבטל =  בוטלה 

 يقرّر ؛ يحّدد موعدקובע  =  נקבע 

  تحذيرהתראה = 

 فجائيפתאומי = 

 تبرير הצדקה = 

 مرّة أخرىשנית = 
 

لغي دون أي مؤتمرترجمة الجملة: ال
ُ
 إنذار مسبق. الصحفي أ

لغي بشكل فجائي.
ُ
 ترجمة اإلجابة الصحيحة: المؤتمر الصحفي أ

 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y12. " يشير إلى كون األمر غير مسبوق وال مثيل له. من חסר תקדים" وجود التعبير

الثانية، إذ  اإلجابتينمن هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب  .الجملة ُيفهم أّن المبلغ ُدفِع لشراء العب

أنّه لم يتّم التطرّق بالجملة األصلية إلى قدرات الالعب، والرابعة، إذ أّن الجملة األصلية ال تتطرّق 

المتبقيتين، علينا اإلنتباه إلى  اإلجابتينإلى ردّة فعل الجمهور تجاه هذه الخطوة. للحسم بين 

بلًغا غير مسبوق من ناحيته، أي أنّه األعلى على اإلطالق في تاريخه، مّما أّن الفريق دفع م

 .يمكّننا من شطب اإلجابة الثالثة التي تذكر بأّن المبلغ هو جيد فحسب
 

 مفردات لغوية:

 يشتريרוכש =  רכשה 

 العب ؛ ممثّلשחקן = 

 منقطع النظير /ال سابقة له חסר תקדים = 

 تاريخתולדות = 

 قدرةולת = יכ יכולות 

 مذهلמרהיב =  מרהיבות 

 ينضمמצטרף =  הצטרף 

 جميلנאה = 

 يصّحي ؛ يحّفزמעורר =  עוררה 

 عاصفةסערה = 
 

 بمبلغ منقطع النظير من ناحيتها. اترجمة الجملة: الفريق اشترى العبً 

ُدفع في ترجمة اإلجابة الصحيحة: المبلغ الذي ُدفع من أجل الحصول على الالعب هو أكبر مبلغ 

 تاريخ الفريق.
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 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

14:Y12.  270יכולים לסובב את צווארם עד , לעומת זאת, ינשופים: "2بحسب سطر 

من اإلقتباسين ُيفهم بأّن قدرة  לינשופים". חיונית"יכולת זו : 3"، وبحسب سطر מעלות

 "חיונית"إذا كنّا نعرف معنى كلمة . "חיונית"درجة هي قدرة  270البوم على ادارة رأسهم بـ 

أمّا إذا لم نكن . اجباريהכרחי = ضرورية(، عندها نشير إلى اإلجابة األقرب، وهي:  /= حيوية )

نعرف معنى الكلمة، عندها ممكن محاولة فهم معناها من السياق، إذ مذكور في نهاية الفقرة 

فقط، ومعها هو يكسب القدرة على  بأّن بدون هذه القدرة يستطيع البوم أن ينظر إلى األمام

 .الرئية الجانبية، ولهذا فهي ضرورية
 

 مفردات لغوية:

 سهل ؛ خفيفקל = 

 طبيعي /عادي נורמלי = 

 مستحيل בלתי אפשרי =
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

15:Y12.  חקרו גופות של ינשופים והצליחו לאתר (8-7األسطر )في الفقرة الثانية" :

הסתגלויות בחוליות ובכלי הדם של ינשופים אשר מאפשרים להם את היכולת במדויק 

"איך لبوم بهدف اإلجابة على السؤال ابحث الذي اجروه على جثث ، يتّم التحّدث عن הזו"

 بدايةالذي جاء في و ،יכולים ינשופים לעשות זאת בלי להפסיק את זרימת הדם למוח?"

הם "ة بالجملة رعملت في البحث، وتنتهي الفقالتي استُ من بعدها يتّم شرح الطرق . الفقرة

 .בינשופים שאינם קיימים בשום חיה אחרת" גילו מאפיינים
 

שהכי בלט לעין  הראשון, מבין הדברים שגילו: "12سطر  ، فتذكر فيالفقرة الثالثةأّما 

الجملة االولى من  بحيث أنّ  ة الثانية،رطرحته الفق االفقرة الثالثة تبدأ بشرح م أنّ أي  ،…"היה

بعد ذلك تستمر الفقرة  .الفقرة الثالثة منع للجملة االخيرة توسّ  / الفقرة الثالثة هي تكملة

 התגלית המעניינת השניה": 15الثالثة بالتوسع بنفس الموضوع، إذ تذكر في سطر 

اء في ع ما جت لتشرح بتوسّ ءة الثالثة جارالفق أنّ واضح بناًء على هذا كلّه، من ال…". היתה

 .الفقرة الثانية
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

16:Y12. בעוד 12-13 األسطر بحسب اإلجابة هذه شطب ممكن. خاطئة :االولى اإلجابة" :

 أي ،"כלי הדם נהיים יותר ויותר קטנים ככל שמתרחקים מהלבשאצל שאר החיות 

 عن ابتعدنا كلّما بالحجم اصغر تكون الدموية وعيةاأل (البوم عن عدا) الحيوانات باقي عند أنّ 

 في التي تلك من اصغر الحوانات كلّ  بوقل في ةيالدمو عيةواأل بأنّ  اصحيحً  ليس لهذا. القلب

 .الصحيح هو العكس بل ،قدامهما
 

כלי הדם : "שלישיית 13-14 سطر بحسب اإلجابة شطب يمكن. خاطئة :الثانية اإلجابة

 هذا في جاء ما عكس اإلجابة إذ تّدعي ،"ששוכנים מתחת ללסת הינשוף הם גדולים

 .اإلقتباس
 

מחומצן  אספקה של דם: "14-15 األسطر من هذا استنتاج يمكن. صحيحة :الثالثة اإلجابة

 هذا في كلمة أهم أنّ  حيث ،"בסיבוב הצוואר אפילוולעיניים  יכולה לזרום למוח

 يتدفّق ان يستطيع كسجينباأل المليء الدم" ، ويقول اإلقتباس:"حتى = "אפילו هي اإلقتباس

 غير من الطبيعية الحالة في أنّ  ذلك من يفهم أي ،"الرقبة لفّ  عند حتّى والعينين المخ إلى

، ولكن األمر يغدو ممكًنا بفضل مبنى الرقبة لفّ  عند والعينين خالم إلى الدم يصل ان المفروض
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 .األوعية الدموية الخاص بالبوم
 

 .في الفقرة شيئ من هذا القبيللم يتّم ذكر . خاطئة :اإلجابة الرابعة
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y12.  עורקים מסוימים התגלית המעניינת השניה היתה : "15-17بحسب األسطر

בו הדם יכול לזרום,  שמספקת מין שביל חלופיקטנה  מחוברים בתעלהבמוח ש

 . גם אם אחד העורקים האחרים חסום" בהובכך הזרימה לא נפסקת אלא נמשכת 
 

 استعمال القواعد: –( 1طريقة )

من هذه  ."בההזרימה נמשכה "بدايًة ممكن شطب اإلجابة األولى وذلك ألّن لّب الجملة هو 

هي التي قامت بالعمل )ووظيفتها هي كالفاعل( وكلمة  "הזרימה"الجملة ممكن الفهم بأّن 

)ووظيفتها كالمفعول به(، وبالطبع ليس منطقيًا أن يكون الفاعل هي التي اقيم بها العمل  "בה"

تعود على  من المفروض "בה"أّما بالنسبة للحّل القواعدي، فكلمة . والمفعول به هو ذاته

هذه  .الكلمة المؤنثة األخيرة التي سبقتها في الجمل السابقة )باستثناء الجمل االعتراضية(

 ."תעלה"الكلمة هي 
 

 فهم الجملة:  –( 2طريقة )

 اطريق   لتشكّ  التي صغيرة بقناه الموصولة المخ في شرايين هنالك أنّ  الجملة هذه تقول

 بها يستمر وانّما ينقطع ال الدم تدفّق وبالتالي خالله، من قيتدفّ  ان الدم يستطيع الذي ال  بدي

 .أي بالقناة()
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

18:Y12.  קיימים יתרונות רבים ביכולת מיוחדת זו: "18-19بحسب األسطر ,

לזהות מעבר לכתף שלהם, ו להסתכל אחורה,שינשופים יכולים  מסתכמים בזהש

أي )هنالك الكثير من االيجابيات بهذه القدرة الخاصة  ، أي أنّ "גם טורפים וגם טרף כאחד

البوم تستطيع النظر إلى الخلف، وراء  أنّ تتلّخص بوهي ( رقبتها بهذا المقدار قدرة البوم على لفّ 

غير البوم قدرتها  بكلمات أخرى، تستعمل .سواء اكتافها، وتمييز المفترسين والفرائس على حدّ 

أي )ز المفترسين ي، ولتمي(أي للصيد)ز الفرائس يساس لتميباأل לא שגרתית()=  العادية

 .(لحماية نفسها
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

19:Y12.  الثانية وتقوم الجملة األصلية بعرض فئتين من الناس: األولى هي الفئة المتردّدة

هي الفئة القادرة على اتحاذ القرارات بسرعة. اإلجابة الوحيدة التي تقوم بعرض هاتين الفئتين 

 من الناس هي اإلجابة الرابعة، ولهذا فهي اإلجابة الصحيحة. 
 

 مفردات لغوية:

 كثير التردّدהססני =   ≠ خاذ القراراتقادر على اتّ החלטי = 
 

 كلمات وصل مهّمة: 

 بينما ؛ لوאילו = 
 

ناس كثيري التردّد.
ُ
ناس قادرين على اتّخاذ القرارات وهنالك أ

ُ
 ترجمة الجملة: هنالك أ

ناس معينين قادرين على اتّخاذ القرارات وبينما اآلخرون هم كثيري 
ُ
ترجمة اإلجابة الصحيحة: أ

 التردّد.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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20:Y12. نستطيع أن نخّمن أّن الحديث נוגע ללב" بالتعبير " للجملة والتمّعن من قراءة أولية

األولى  اإلجابتينيدور حول وصف المشاعر تجاه قصّته. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

ثانية تحوي ملهيًا حرفيًا(. علينا والثانية، لكونهما ال تقومان بوصف أي مشاعر )كما وأّن اإلجابة ال

ال يصف القصّة ذاتها، بل يصف مشاعر الناس األخرى التي  נוגע ללב"اإلنتباه إلى أّن التعبير "

 بإمكاننا شطب اإلجابة الرابعة لكونها تتطرّق إلى القصّة ذاتها. ناًء على ذلك،ب. قد تستمع إليها
 

 مفردات لغوية:

 حكاية / قصّةסיפור = 

 يمسّ נוגע = 

 رومنسيרומנטי = 

 مثير لالنفعالמרגש = 

 مركّبמרכיב = 

 ضغطלחץ = 
 

 تذكّر:

 مثير لالنفعال נוגע ללב = מרגש = 
 

 ترجمة الجملة: قصّته مثيرة لالنفعال.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: قصّته مثيرة لالنفعال.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

21:Y12. " قد يشيران إلى أّن الحديث يدور בקלות ראש" " )تصرّف( والتعبيرהתנהג" الفعل

حول وصف تصرّفه. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابة الثانية، لكونها تعرض معلومات ال 

في الجملة  (رأسראש" )و " (ُخفّيةקלות" )تمّت بصلة للجملة األصلية. وجود الكلمتين "

لجّدي والمستهتر. بناًء على ذلك، بإمكاننا األصلية قد يلّمح بأّن التعبير يصف الشيء بعدم ا

األولى، لكونها تصف عمله بالمحترم، والرابعة، حيث أنّها تشير إلى أنّه تصرّف  اإلجابتينشطب 

 بعد تفكير عميق.
 

 مفردات لغوية:

 يتصرّفמתנהג =  התנהג 

 فعلמעשה = 

 محترمמכובד = 

 ُمصابפצוע =  נפצע 

 يبدي ؛ يتظاهر מפגין =  הפגין 

 استخفافזלזול = 

 عميق עמוק =  עמוקה 
 

 تذكّر:

 عدم جّدية، استهتار קלות ראש = חוסר רצינות, זלזול = 
 

 ترجمة الجملة: هو تصرّف بعدم جّدية.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو أبدى استخفاًفا.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

22:Y12. " وإلقاء نظرة على اإلجابات، نستطيع أن نخّمن למראית עין" من قراءة أولية للتعبير

بنظرة إلى ("בדיעבד" بالمقارنة مع كلمة ( للوهلة األولىלכאורה" )أّن معناه أقرب لكلمة "

 ،כהרף עין"الثالثة والرابعة. أّما بالنسبة للتعبير " اإلجابتينشطب الوراء(، مّما يمكّننا من 
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ربية للتعبير " كرمشة العين"، أي أنّه يشير إلى مرور الزمن فنستطيع مقابلته في اللغة الع

 بسرعة، األمر الذي يمكّننا من شطب اإلجابة األولى أيًضا.
 

 مفردات لغوية:

 للوهلة األولىלכאורה = 

 بنظرة إلى الوراءבדיעבד = 
 

 تذكّر:

 بسرعة، خالل وقت قصير جًداלמראית עין = לכאורה, כפי שנראה במבט ראשון = 

 بسرعة، خالل وقت قصير جًداכהרף עין = במהירות, תוך זמן קצר מאוד = 
 

 ترجمة الجملة: للوهلة األولى، الوقت مرّ بسرعة.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: للوهلة األولى، الوقت مرّ بسرعة.
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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 CONTRA-Y2إمتحان  –مفصّلة حلول 

 

 :األولالفصل 

1:Y21.  الثانية  اإلجابتينالجملة تحتاج إلى فعل لكي يكتمل معناها، وبالتالي ممكن شطب

 .، على التوالي"שם פועל"و  إسمأن يدوس( لكونهما לדרוך = رابعة )رصيف( والמדרכה = )

بما أنّنا نعلم من هو الشخص الذي قام بالعمل، نستنتج أّن على الفعل المختار أن يكون فعالً 

األولى  مكانيةبصيغة المبني للمعلوم وليس بصيغة المبني للمجهول، أي أنّه بإمكاننا شطب اإل

ة، وهي الثالث مكانيةالوحيدة التي تصّح لغويًا هي اإل مكانيةبناًء على ذلك. من هنا، ينتج أّن اإل

 .تالئم الفاعل من حيث العدد والجنس، مّما يؤكّد على صّحتها
 

 .ُمصّدئعلى مسمار  داسترجمة الجملة: هو 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y21.  من خالل إلقاء نظرة أولية على الجملة واإلجابات نفهم بأّن الحديث يدور حول شخص

ما علينا فعله هو إيجاد الفعل األنسب الذي من  .الذي قام بترشيح نفسه لشيء معين

يتماشى הגיש" الفعل ". ليدّل على ذلك)ترشيحه( "מועמדותו" الممكن أن ُيستعمل مع كلمة 

، فاإلجابة الرابعة هي الوحيدة التي يصّح استعمالها في هذا מועמדותו"بشكل كبير مع كلمة "

 .سائر اإلجابات غير صحيحة لغويًا .السياق
 

مالئمة من حيث דיווח" مالحظة: مع أنّها ضعيفة لغويًا نوًعا ما، قد تكون اإلجابة الثالثة "

لكنّها غير صحيحة في هذه الحالة، إذ هي ال تصّح قواعديًا وذلك ألّن على حرف الجر المعنى، و

 .את"وليس ""על" أن يكون "דיווח" التابع لكلمة 
 

 ترشيحه للوظيفة الشاغرة. قّدمترجمة الجملة: هو 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يعرّفמגדיר =  הגדיר 

 يعطيנותן =  נתן 

 يقّدم تقريًرا /يبلّغ מדווח =  דיווח 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

3:Y21. "( من قراءة أولية للجملة نالحظ وجود العنصر الزمني فيها)"מעבר לזמן המתוכנן ،

أي أنّنا نستطيع أن نخمّن أّن الهدف من وراء الجملة هو اعالمنا عن استمرار الحفلة لوقت أطول 

ى عامل زمني والتي تتالءم أيًضا مع سياق الجملة الوحيدة التي تدّل عل مكانيةمن المخطّط. اإل

 األولى. مكانيةهي اإل
 

 أكثر من الوقت المخطط. استمرّ ترجمة الجملة: العرض 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يحدثקורה =   קרתה

 ُيغلَقנסגר =  נסגרה 

 يجرّ גורר =  גררה 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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4:Y21.  قواه الذاتية(ب"בכוחות עצמו" )لحّل السؤال علينا معرفة معنى المصطلح. 
 

الذاتية ولهذا قام الطبيب بإعطائه التنّفس  بقواهس ترجمة الجملة: المريض لم يتنفّ 

 اإلصطناعي.
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

5:Y21. הצצים  הדברים, כשרוב האנשים חושבים על דבורים: "3-1 األسطر بحسب

, אולם, זה רוב האנשים לא יודעים. מה ששלילייםבראשם הם בדרך כלל 

 ملّخص". שהתקיימות בני האדם לא היתה מתאפשרת ללא התקיימות הדבורים

 الناس معظم يعلمه ال ما ولكن النحل، عن سلبية أفكار لديها الناس غالبية أنّ  هو اإلقتباس هذا

أي بكلمات أخرى، الفكرة الدارجة هي أّن  .النحل وجود لوال ممكًنا ليس االنسان وجود أنّ  هو

 .النحل مضرّ ولكن الحقيقة هي خالف ذلك، وهذا ما تذكره اإلجابة الثانية
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

6:Y21. החלה ירידה משמעותית באוכלוסיית הדבורים  بالجملة تبدأ الثانية الفقرة"

، "החשובים מביניהם הם חומרי הדברה ופרזיטיםכתוצאה מגורמים רבים, כאשר 

مذكورة في الفقرة على أنّها أحد المسبّبات للهبوط في تعداد  ("פרזיטים"أي أّن الطفيليات )

"פרזיטים הידועים בשם بعدئٍذ يتّم التفصيل أكثر عن الطفيليات وتأثيرها على النحل:  .النحل

, ובזמן ההתרבות מושבות של דבוריםיכולים להתרבות רק בתוך "ורווא מייטס" 

، أي أّن هذه שלהם הם גורמים למחלות רבות בדבורים צעירות ומבוגרות כאחד"

. وعندها تسبّب أمراًضا عند النحل النحل، مستوطنات داخل فقط التكاثر الطفيليات تستطيع

يجعل منها بكلمات أخرى، كون هذه الطفيليات قادرة على التكاثر داخل مستوطنات النحل فقط 

 .ه النقطة مطروحة في اإلجابة الثالثةهذ .مسبّبًا رئيسيًا للهبوط في تعداد النحل
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

Y21:7. مسبقة معرفة –( 1) طريقة : 

 بالمعنى، لها مرادفة هانّ إل الثانيةباالشارة إلى اإلجابة ، عندها نقوم "אירוני" كلمة نعرف كنا اإذ

 . ساخر = מלגלג = אירוני :أنّ  حيث

من قبل، وفي هذه الحالة ممكن التوصّل إلى اإلجابة  "מלגלג"مالحظة: ربّما لم نصادف كلمة 

 .الصحيحة عن طريق شطب باقي اإلجابات المألوفة أكثر
 

 : السياق من الفهم –( 2) طريقة

מתוך פחד או  פוגעים בדבורים: "באופן אירוני, כל יום בו אנו 14-15 األسطر بحسب

 ،אירוני" "بشكل هو أنّه اإلقتباس هذاملّخص ". פוגעים בעצמנוהגנה עצמית אנו בעצם 

 حالة. انفسنا به نؤذيهو يوم الذي  النفس عن دفاع أو خوف نتيجة النحل به نؤذي يوم كلّ  في

 وصفها يمكن ال ذىاأل لنا بسبّ ت النهاية وفي انفسنا لنحمي معين شيء بفعل بها نقوم التي

 = משמח" انّ  حيث ،والرابعة ، الثالثةالثانية اإلجابات شطب نايمكن ولهذا ايجابية، بكلمات

 .اإلجابة المالئمة هي األولى ."مشّجعמעודד = "و  "مفهومמובן = "، "مفرح
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

8:Y21. وجود عدمبسبب  تنقرض سوف شجاراأل تذكر القطعة أنّ  لم. خاطئة :االولى اإلجابة 

بسبب  تجفّ  سوف الحلوة المياه مصادر أّن أطراف المعادلة مقلوبة حيث أنّ  بل لتسقيها، الماء

: "מקורות מים 12، وذلك بحسب سطر صيانتها على تحافظإنعدام وجود األشجار التي 

 השומרים על אחזקתם".יתחילו להתייבש כתוצאה ממחסור בעצים  מתוקים
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מינים : "הישרדותנו תלויה בבריאות כדור הארץ ו15 سطر بحسب. حةصحي :الثانية اإلجابة

 واجناس الكرة األرضية بصحة قمتعلّ  الحياة قيد على ناءبقا أي أنّ  ،המאכלסים אותו" רבים

 ،اخرى اجناس هنالك أنّ  فنفهم" ةكثير اجناس" تّم ذكر أنّه بما. تعيش على متنها التي كثيرة

 .الحياة قيد على لوجودنا المهمة ،النحل غير
 

، إذ قيل أّن قتلنا للنحل الفقرة في عكسه يقارب ما ذكر بل هذا، يذكر لم. خاطئة :الثالثة اإلجابة

 . قد يؤدّي إلى هالكنا
 

، أي "מאות ספורות"האנושות כולה תכחד תוך  :13بحسب سطر  .خاطئة :الرابعة اإلجابة

)وليس  النحل( خالل قرون معدودةأّن اإلنسانية بأسرها سوف تنقرض )في حال انقراض 

 .سنوات معدودة(
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

9:Y21. " تدّل على أّن الشابّة صبّت تركيزها بتعليمها. اإلجابة الوحيدة التي התמקדה" كلمة

בראש מעייניה" تكافئ الجملة األصلية من حيث المعنى هي اإلجابة الرابعة، إذ أّن التعبير "

 يعني "على رأس أولوياتها". 
 

 مفردات لغوية:

 يركّز מתמקד =  התמקדה 

 يهملמזניח =  הזניחה 

 يمتازמצטיין =  הצטיינה 

 يقع بحبמתאהב =  התאהבה 

 على رأس أولوياتهבראש מעייניו = 
 

 في تعليمها. ركّزتترجمة الجملة: الشابّة 

 على رأس أولوياتها.ترجمة اإلجابة الصحيحة: الشابّة وضعت تعليمها 
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

10:Y21. نستطيع أن نخّمن أّن קנה את ליבי" بالتعبير " للجملة والتمّعن من قراءة أولية

الحديث يدور حول وصف المشاعر تجاه الشخص. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابة 

في  (قلبيליבי" )و " (اشترىקנה" )متين "الثانية، لكونها ال تقوم بوصف المشاعر. وجود الكل

الجملة األصلية قد يدّل على أّن التعبير يحمل معنًى عاطفيًا المشير إلى المحبّة والمودّة. بناًء 

الثالثة، لكونها تتطرّق إلى الشعور بالندم، والرابعة، حيث  اإلجابتينعلى ذلك، بإمكاننا شطب 

 أنّها تشير إلى الشعور بالقلق.
 

 لغوية: مفردات

 يقع بحبّ מתאהב =  להתאהב 

 رشوةשוחד = 

 يندمמתחרט =  להתחרט 

 ُيقلقמדאיג =  הדאיג 
 

 تذكّر:

 جعله يحبّه، سحرهקנה את ליבו = גרם שיאהב אותו, הקסים אותו = 
 

 ترجمة الجملة: هو سحرني.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو جعلني أقع في حبّه.
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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11:Y21. " قد يشيران إلى أّن الحديث בסבר פנים יפות" )استقبلوا( والتعبير "קיבלו" الفعل

يدور حول وصف لطريقة استضافته للضيوف. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابة األولى، 

لكونها تعرض معلومات التي لم يتّم ذكرها في الجملة األصلية فال توجد عالقة بين الكلمتين 

בסבר للحسم بين اإلجابات الثالث المتبقية، علينا معرفة معنى التعبير " ."הסבירו"و ר" "סב

، إذ أنّه يدّل على استقبال الضيوف بشكل ودود وحميم، مّما يمكّننا من شطب פנים יפות"

رسم االبتسامة على وجوههم، والرابعة، حيث أنّها تتطرّق إلى الثالثة، لكونها تشير  اإلجابتين

 العالقة الجّدية التي ربطت بين الطرفين.إلى 
 

 مفردات لغوية:

 يحصل ؛ يقبل מקבל =  קיבלו 

 وجهפנים = 

 يشرحמסביר =  הסבירו 

 واضحברור =  ברורה 

 استلطاف / مودّةחיבה = 

 حميمة /دفئ חמימות = 

 يؤدّيגורם =  גרמו 

 ابتسامةחיוך = 

 يتطرّقמתייחס =  התייחסו 

 جّديةרצינות = 
 

 تذكّر:

 تعامل ودود وحميمסבר פנים יפות = יחס של חיבה וחום = 
 

 .ترجمة الجملة: هم استقبلونا بتعامل ودود وحميم

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هم منحونا معاملة ملؤها المودّة والدفئ.
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

12:Y21. " يشير إلى خروج المنتخب من المسابقة. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا הודחה" الفعل

 قدومعدم  فوز المنتخب، والثانية، لكونها تشير إلى األولى، إذ أنّها تشير إلى اإلجابتينشطب 

المنتخب للمسابقة. علينا اإلنتباه أيًضا إلى عدم تطرّق الجملة األصلية إلى إنجازات المنتخب 

مكّننا من شطب اإلجابة الثالثة، فهنالك احتمال بأّن المنتخب أحرز إنجازات في المسابقة، مما ي

 .معينة بالرغم من عدم فوره بالمسابقة
 

 مفردات لغوية:

 منتخب נבחרת = 

 يقصي ؛ يغسل )األطباق(מדיח =  הודחה 

 منافسةתחרות = 

 إنجازהישג =  הישגים 
 

قصي من 
ُ
 المسابقة.ترجمة الجملة: المنتخب الهولندي أ

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: المنتخب الهولندي لم يتابع في المسابقة.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y21.  الثالثة والرابعة، إذ أنّهما تحويان معلومات إضافية التي لم  اإلجابتينأوالً نقوم بشطب

تشير إلى كون الشيء قد يبدو لنا بصورة  بالجملة עלולים"يتّم ذكرها بالجملة األصلية. كلمة "

معينة للوهلة األولى، والقصد هو أّن أساسات اليوغا قد تبدو بسيطة إاّل أنها ليست كذلك 
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بالفعل. من هنا، ينتج أّن اإلجابة الوحيدة التي تكافئ الجملة األصلية هي اإلجابة الثانية، إذ أّن 

 تعني "للوهلة األولى". לכאורה"كلمة "
 

 ت لغوية:مفردا

 أساس /مبدأ עקרון = 

 مبّسطפשטני = 

 بسيطפשוט =  פשוטים 

 محنّكמתוחכם =  מתוחכמים 

 جّديרציני =  רצינית 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 محتمل )استعمال سلبي(עלול = 

 للغايةלמדי = 

 = للوهلة األولى  לכאורה
 

 ترجمة الجملة: أساسات اليوغا قد تبدو بسيطة.

 ليست معقّدة، للوهلة األولى. الصحيحة: أساسات اليوغاترجمة اإلجابة 
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

14:Y21. ُيفهم بأّن ماليين الناس تشتري الهدايا بكّل يوم، وذلك لمناسبات  3-1األسطر  من

من هنا، إّن هذه األسطر تسلّط الضوء على الكمية والوتيرة التي بها يشتري الناس . متنوعة

 .الهدايا
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

15:Y21. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 حيث من األقرب ألنّ  الثانية اإلجابة إلى نشير الكلمة ومعناها مسبًقا، عندها نعرف كنّا اإذ

 . مضاد = מנוגד وَ  مزدوج = ערכי-דו :المعنى
 

 : السياق من الفهم –( 2) طريقة

אצל אותם אנשים הנותנים אותם,  ערכיים-רגשות דו: "יכול להוליד 4-6 األسطر بحسب

מלעשות  שאחרים חוששים בעוד…  על ההזדמנות כך שרבים מהם מתענגים

من هذا اإلقتباس، يفهم بأّن هنالك عرض لتناقض معين وممكن أن نصل إلى هذه  .שזאת"

على تناقض، أو بينما( التي تدّل  =) "בעוד ש"النتيجة إّما عن طريق معرفة معنى كلمة الوصل 

אחרים "أمام  "רבים מתענגים"مع اتجاهات متعاكسة ) عن طريق اإلنتباه إلى وجود كلمات

 ."מנוגדים"اإلجابة الوحيدة التي تدّل على تناقض معين هي . )"חוששים
 

 مفردات لغوية:

 واقعيמיצאותי = 

 داعم ؛ مؤيّدתומך = 

 لطيفנעים = 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

16:Y21. לעומת זאת, מציעים מבט אחר על  אנשי הכלכלה,: "8-10 األسطر بحسب

במחקר שהם תהליך, כך שהם רואים את מתן המתנות כבזבוז גדול של משאבים. 

 بناءً  أنّه أي ،"הנקראת ההפסד של מעמסת חג המולד מתארים תופעה, הם ערכו

ההפסד של מעמסת חג " المسّماة ظاهرة يصفون هم االقتصاد، علماء جراها الذي بحث على
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، وهي الظاهرة التي يطلب منّا السؤال إيجاد صفة مناسبة لنعتها من قِبَل اشخاص "המולד

ُملم أو ضليع  شخص كان إذمنطقيًا، . بالبحث الذي اجراه علماء االقتصادבקיאים( ضليعين )= 

 ،له بالنسبة ،اهرةالظ هذه تكون أن المتوقع من ببحث معين الذي يتطرّق إلى ظاهرة ما،

 .متوقعة: צפויה = هي المالئمة الوحيدة اإلجابة هنا، من. ومتوقّعة معروفة
 

 : لغوية مفردات

 مزعجة = מטרידה

 غريبة = מוזרה

 جديدة = חדשה
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y21. מחקר שערכה פרופסור פרנסיס ג. פלין מביה"ס 14-17األسطر  بحسب" :

קוני המתנות חושבים ש באוניברסיטת סטנפורד, הציע תאוריה אשר אומרתלעסקים 

שככל שהמתנה אותה הם קונים היא יקרה יותר, כך האנשים המקבלים אותה 

الذين يقومون بشراء  أنّ هذا البحث يطرح نظرية التي تقول  أنّ أي  ،"יעריכו אותה יותר

هذا البحث  أنّ  أي. رها المستلمين أكثريقدّ  فسو ،اثمن هداياكلما كانت ال أنّهالهدايا يعتقدون 

 .شراء الهدايا الثمينةظاهرة  وراء من السبب تفسيريحاول 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

18:Y21. ضافةً وا ،فقط الثالثة الفقر في الهدايا ثمن موضوع ذكر تمّ . خاطئة :االولى اإلجابة 

 وتقدير الهدية ثمن بين ايجابية عالقة هنالك أنّ  الناس اعتقاد من بالرغم أنّه قيل ذلك، إلى

 .ذلك لتدعم علمية اثباتات أي القطعة ترد لم ،لها خريناآل
 

 الهدية شراء على القارئ مساعدة بهدف أتِ ت لم القطعة ههذ. خاطئة :الثانية اإلجابة

 هذاب المحيطة التعقيداتو الهدايا شراءب متعلقة عديدة مواضيع طرحتل تجاء بل متكاملة،ال

 . الموضوع
 

 شراء مثل الهدايا، بشراء المنُوطة التعقيدات موضوع القطعة تتناول. صحيحة :الثالثة اإلجابة

 الماضي في خبرتهم من مالتعلّ  على الناس مقدرة عدم مناسبة، وغير باهظة بأسعار هدايا

 مشتري ووضعية لموقف متبادل تفّهم وجود وعدم ،افضل بشكل هدايا شراء من ليتمكنوا

 أنّ  االعتقاد مثل ،الناس بعض لدى خاطئة معتقدات أيًضا القطعة حوتطر كما الهدية، ومستقبل

 .والتعقيدات المعتقدات من وغيرها ،لها خريناآل وتقدير الهدية ثمن بين واضحة عالقة هنالك
 

تتطرّق إلى هذا تعرض القطعة بعض االحصائيات في بدايتها، ولكنّها ال  .خاطئة :الرابعة اإلجابة

القطعة ال تهدف لتزويد القارئ بمعطيات رقمية  .الموضوع مجّدًدا في الفقرات المتقّدمة منها

 .فحسب، بل هي تتداول أموًرا أخرى ال تقتصر على المعطيات االحصائية
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

19:Y21. األول من الجملة )ما قبل القسم الجملة تعرض مقارنة بين األخوين دانيال ودافيد، ف

الفراغ( معاكس لما نتوقعه عند قراءة القسم الثاني من الجملة )ما بعد الفراغ(. كلمة الوصل 

التي تربط ما بين اتجاهين متعاكسين وتدّل على مقارنة  المقترحة الوحيدة من بين اإلجابات

 .(ولكن / )بينما"ואילו" هي 
 

 أخاه دافيد بخيل. بينما، ترجمة الجملة: دانيال هو انسان كريم
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 ترجمة سائر اإلجابات: 

 بفضل ذلك /بسبب ذلك הודות לכך = 

 وإالّ אחרת = 

 ألنّ כי = 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

20:Y21. " נעליים" حّل السؤال يتطلّب ثروة لغوية بمستوى عاٍل، إذ علينا اإلنتباه إلى كلمة

  .الذي يتماشى معها على النحو األفضل(، ومحاولة إيجاد الفعل المناسب أحذية)
 

بمعنى חולץ נעליים" الثالثة، إذ نقول " مكانيةالوحيدة التي يصّح استعمالها هي اإل مكانيةاإل

ات غير صحيحة في هذا السياق، إذ أنّها تستعمل لعمليات أخرى مكانيسائر اإل. يخلع الحذاء

 نقوم بها.
 

 .לנעול נעליים"المصطلح "مالحظة: لكي نقول ينتعل الحذاء نستعمل 
 

 أحذيتهم قبل الدخول إلى البيت. يخلعونترجمة الجملة: الصينيّون 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يلبس )مالبس(לובש =  לובשים 

 يضمّد ؛يلبس )قبّعة( חובש =  חובשים 

 يلبس )ساعة أو حلي(עונד =  עונדים 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

21:Y21.  مستمر بالقيام بعملية معينة، والتي تتبعها )הסרט( الجملة تتكلّم عن أّن الفيلم

الذي ممكن ان  من بين اإلجابات المقترحة"שם פועל" علينا إيجاد  .ثمار(פירות" )كلمة "

"לקצור פירות" هي  اإلجابة الوحيدة المالئمة .في هذا السياق "פירות"يتماشى مع كلمة 

 .سائر اإلجابات ال تتماشى مع سياق الجملة .)يقطف( الثمار" والتي تعني "أن يجني
 

 .الثمار وبذلك يقوم بإعادة االستثمار المادّي الضخم به بجنيترجمة الجملة: الفيلم مستمر 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يربحמרוויח =  להרוויח 

 يستوردמייבא =  לייבא 

 يصّدرמייצא =  לייצא 
 

 .(1) اإلجابة الصحيحة هي<< 

 

22:Y21.  ،نقوم بإلقاء  ويكفي أنال حاجة لمعرفة معنى أي من الكلمات الموجودة في الجملة

ات لنحاول شطب قسم وفًقا لمالءمتها مع حرف الجر الذي يتلو الفراغ مكانينظرة على اإل

أي ينتج أّن  ،מעדנת את"و " "מחפה על" ،"מסירה את"، מעלימה את"نقول: "על"(. )"

 ة.الثالث مكانيةلوحيدة التي تصّح لغويًا هي اإلا مكانيةاإل
 

 على زوجها المتّهم. تغطّيبأّن المرأة  ظهر شكّ ترجمة الجملة: أثناء التحقيق 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يبيد  ؛يخفي מעלים =  מעלימה 

 يزيلמסיר =  מסירה 

 يلطّفמעדן =  מעדנת 
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 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

 

 :الفصل الثاني

1:Y22. " استجاب(، واإلنتباه ألّن عليها أن تكون ) נענה"لحّل السؤال علينا معرفة معنى كلمة

 ات ال تصّح لغويًا.مكانيسائر اإلנענה ל". ، إذ نقول "ל"متلوّة بحرف الجر "
 

 .لطلبيترجمة الجملة: أبي استجاب 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y22. ات لنحاول شطب قسم منها وفًقا لمالءمتها مع مكانيأوالً نقوم بإلقاء نظرة على اإل

أّما  ،"התנגד ל" و "ל /"התעקש על ، השתלט על"نقول: "ל"(. حرف الجر الذي يتبع الفعل )"

تين مكانيبناًء على ذلك، يمكن شطب اإل .فعادًة ال تكون متلوّة بحرف جرّ  התבודד"كلمة "

ولكنّها התעקש ללכת( )مثالً "שם פועל" قد تتّخذ התעקש" إإلجابة الثانية " .والرابعةاألولى 

الوحيدة المالئمة للسياق  مكانيةاإلمن هنا ينتج أّن  .كما هو الحال في الجملة ال تتّخذ إسًما

 ة.الرابع مكانيةهي اإل
 

 وصف لطريقة المعارضة. بشّدة( هي عبارة عنבחריפות" )مالحظة: "
 

 .بشّدة مشروع القانون العنصري عارضة الجملة: عضو الكينيست ترجم
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يسيطرמשתלט =  השתלט 

 يعنّد ؛يصرّ מתעקש =  התעקש 

 ينعزلמתבודד =  התבודד 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

3:Y22. " في الجملة ليست عبارة عن أداة لطرح سؤال איך" أوالً علينا اإلنتباه إلى أّن الكلمة

)وذلك النعدام وجود عالمة سؤال في نهاية الجملة(، وإنّما جاءت لتربط بين قسمي الجملة 

بناًء  ."שם פועל"ولتطرح قضية معينة. في مثل هذه الحاالت، تتبع الكلمة إّما جملة فعلية أو 

ا غير متبوع بفعل في الجملة )أي األولى، فهي تحوي إسمً  مكانيةعلى ذلك، ممكن شطب اإل

اإلجابة الثانية ال تتالَءم مع زمن الجملة، فقد تكون مالئمة لو قلنا مثالً  .أّن الجملة ليست فعلية(

علينا أن بالنسبة لإلجابة الرابعة،  .האתגר שאנחנו כהורים פגשנו בעבר זה איך חינכנו...""

שם פועל" بالـ "ל" ، إذ أّن الحرف "ם פועל"שهي ليست "לחינוך" " مكانيةننتبه إلى أّن اإل

. اإلجابة )ל + חינוך( حرف جرّ  هو جزء من الكلمة ذاتها، أمّا في هذه الحالة فهو عبارة عن

 .الوحيدة المالئمة هي الثالثة
 

 دون عقاب جسدي. التربيةترجمة الجملة: التحّدي الذي أهالي عديدين يصادفونه هو كيفيّة 
 

 .(3الصحيحة هي )اإلجابة << 

 

4:Y22. ،التدقيق في  ويكفي ال حاجة لمعرفة معاني أي من الكلمات الموجودة في الجملة

اإلجابتان األولى والثانية  .أحرف الجر )بوجودها أو عدمه( للوصول إلى اإلجابة الصحيحة

 ".לייעץ ל" و "ל /"להסביר את / על تشطبان، إذ أنّهما تتطلّبان أن تتبعهما أحرف جر، فنقول 

تين المتبقيتين، من المهم تعويض كّل واحدة منهما والتركيز على مبنى مكانيبالنسبة لإل

وهي الصيغة להניא מישהו מלעשות משהו" )لغويًا، من الصحيح أن نقول " .الجملة عندئذٍ 
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)وهي ليست الصيغة לשכנע מישהו לעשות משהו" الموجودة في الجملة( وأن نقول "

بينما عليها أن לשכנע אנשים מללכת להופעה" ملة، إذ تقول الجملة "الموجودة في الج

 .("לשכנע אנשים ללכת להופעה"تكون 
 

 الذهاب لعرض المغنّي العنصري. بالعدول عنالناس  أن يقنعواترجمة الجملة: نشطاء حاولوا 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يشرحמסביר =  להסביר 

 يقّدم استشارةמייעץ =  לייעץ 

 يقنعמשכנע =  לשכנע 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

5:Y22. إذ أّن  ،العالقة بين قسمي الجملة )ما قبل الفراغ وما بعده( هي عالقة سبب ونتيجة

، ينتج أّن كلمة الوصل المالئمة هي بناًء على ذلك سبب رغبته بالعودة لبيته هو شعوره بالملل.

 نتيجة السبب المذكور بالقسم األول من الجملة. تمّهد لعرض )لذلك(، إذ أنّها ולכן""
 

 أراد الذهاب لبيته. ولذلكترجمة الجملة: هو مّل بالحفلة 
 

 :اتمكانيترجمة سائر اإل

 يشملכולל = 

 التي  /الذي אשר = 

 بشرط أنבתנאי ש = 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

6:Y22. يتّم الذكر في نهاية الفقرة بأّن النجم الموشك على الموت قد  .اإلجابة األولى: خاطئة

يؤدّي إلى منح الثقب األسود قدرته على الجاذبية من خالل تفريغ كمية كبيرة من المادة في 

مكان صغير، ولكن الثقب األسود ليس عبارة عن نجم موشك على الموت كما هو معروض في 

 .هذه اإلجابة
 

النجم األسود هو بالفعل عبارة عن كمية كبيرة من المادة ولكنّها ليست  .اإلجابة الثانية: خاطئة

وإنّما تلك المادّة الكبيرة مضغوطة في مكان صغير جًدا،  ("מפוזר בחלל"موزّعة في الفضاء )

הסיבה לחוזק עצום זה במקומות אלו היא שכמות כה גדולה ": 3-2وذلك بحسب األسطر 

 ."קטןאל תוך מקום כה של חומר נדחסה 
 

חור שחור הוא מקום בחלל בו כוח המשיכה ": 1 سطربحسب . اإلجابة الثالثة: صحيحة

، أي أّن "עד כדי כך שהוא מושך אפילו את האור פנימה ולא נותן לו לצאת הוא חזק

الثقب األسود هو مكان في الفضاء ذو قوة جاذبية عالية بشكل خاص إذ أّن بمقدوره جذب الضوء 

 .اإلجابة هي إقتباس بسيط من السطر األول في القطعة. إليه وحبسه
 

تذكر القطعة بأّن الثقب األسود قادر على امتصاص الضوء بسبب قوة  .اإلجابة الرابعة: خاطئة

 .جاذبيته، ولكن ال يمكن االستنتاج من ذلك أنّه مكان مضاء
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

7:Y22. חושבים שהם נוצרו במהלך היווצרות הגלקסיה מדענים : "8-7 األسطر بحسب

-שבמרכז של כל גלקסיה גדולה ישנו חור שחור סופר כך שהם מצאו הוכחות שלהם,

 هي ،السؤال هذا حل على تساعدنا والتي اإلقتباس، هذا في المفتاح ةكلم מסיבי אחד".

 السؤال يف. الجملة اقسام بين سببية عالقة وجود على تدلّنا والتي ،"لذلك = "כך ש



                                                                                        www.contratest.com 

- 27 - 
 

 وهو) اإلجابات في االول القسم عن البحث وعلينا الجملة، من الثاني القسم اتى المطروح

 (.الثالثة اإلجابة في موجود
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

8:Y22.  معرفة مسبقة –( 1)طريقة: 

نقوم باالشارة إلى اإلجابة  ، عندهاصيت( /سمعة )=  "מוניטין" كلمةمعنى نعرف  أنّنافي حال 

 .سمعة / إسم =שם  :الثانية األقرب، وهي
 

 :الفهم من السياق –( 2)طريقة 

"לחורים שחורים  (:11-10ممكن فهم معنى الكلمة من السياق في الجملة التالية )األسطر 

للثقوب السوداء يوجد  ، إذ أّن الجملة تقول بأّن רבים" רע בקרב אנשים מוניטיןיש 

الشيء الذي قد يعتبره الناس سيًئا من بين اإلجابات  .ما بين الناسسيئ  "מוניטין"

 .بمعنى السمعة "اإلسم"المقترحة هو 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

9:Y22. אפילו אם חור שחור בעל מסה 13-15 األسطرقراءة  لحل هذا السؤال يجب" :

לא ייפול פנימה, אלא ימשיך , כדור הארץ ויחליפההדומה לזאת של השמש יבוא 

יסתובבו סביבו כפי שהם מסתובבים סביב השמש וכל הכוכבים …  להתקיים

 ثقب اسود الذي يشبه الشمس بكتلته قام بتبديلها احتّى إذ" بموجب هذه األسطر:. "היום

يتكلم عن  أنّهمن هنا نفهم ". جميع الكواكب سوف تدور حوله كما تدور اليوم حول الشمس ...

ذلك سوف تدور  حدوثبثقب اسود، الن الجملة االخيرة تشرح أنّه في حال  يل الشمستبد

  . كما تدور اليوم حول الشمسالكواكب حول الثقب 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

10:Y22. " إذ أنّه يدّل على وجود غاية معينة  ،כדי"لحّل السؤال علينا اإلنتباه إلى وجود كلمة

التي دفعت الشخص بالتوجه لمركز الشرطة. من هنا، ينتج أنّه يمكننا شطب اإلجابة الرابعة، إذ 

أنّها عبارة عن جملة سردية تخلو من عرض هدف أو غاية. علينا اإلنتباه أيًضا إلى فحوى الجملة 

بهدف التبليغ. من هنا، ينتج أّن اإلجابة األصلية وإلى أّن الحديث يدور حول التوّجه للشرطة 

الوحيدة التي تكافئ الجملة األصلية هي اإلجابة الثانية، إذ أّن سائر اإلجابات تحوي معلومات 

 إضافية واستنتاجات التي لم يتّم ذكرها بالجملة األصلية. 
 

 مفردات لغوية:

 يبلّغ / يقّدم تقريًراמדווח =  לדווח 

 سرقةגניבה = 

 رطيشשוטר = 

 يمسكתופס =  לתפוס 

 هدفמטרה =  מטרתו 

 يتوّجهניגש =  לגשת 

 ينّفذמבצע =  ביצע 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 لكيכדי = 

 لكي / من أجلעל מנת = 
 

 يبلّغ عن السرقة. ترجمة الجملة: هو توّجه لمركز الشرطة كي

 عن السرقة.ه لمركز الشرطة كان التبليغ ترجمة اإلجابة الصحيحة: هدفه من التوجّ 
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 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

11:Y22. " نستطيع أن نخّمن أّن الحديث נפלו"  פניוمن قراءة أولية للجملة والتمّعن بالتعبير

ترجمة التعبير  بعدميدور حول وصف لشعور الشخص بعدما رأى نتيجة االمتحان. علينا اإلنتباه 

ترجمة حرفية، إذ أّن الحديث في الجملة ال يدور حول سقوط الشخص على وجهه، األمر الذي 

ات الثالث المتبقية، علينا معرفة معنى مكانييمكّننا من شطب اإلجابة الثالثة. للحسم بين اإل

بعد تلّقي عالمة  إذ أنّه يشير إلى خيبة أمل الشخص وإلى أنّه غدا حزيًنا ،נפלו" פניוالتعبير "

األولى والثانية لعدم تماشيهما مع مضمومن  اإلجابتيناالمتحان، األمر الذي يمكّننا من شطب 

 الجملة األصلية.
 

سلبي، وبالتالي بإمكاننا  נפלו פניו""قد يرمز إلى أّن التعبير "נפלו" مالحظة: وجود الفعل 

 .شطب اإلجابة الثانية
 

 مفردات لغوية:

 وجهפנים =  פניו 

 يسُقطנופל =  נפלו 

 يحصل ؛ يقبل  מקבל = קיבל 

 داللة ؛ عالمةציון = 

 مضغوطלחוץ =  נלחץ 

 ينفعل / يتحمّسמתלהב =  התלהב 

 يخيب أملهמתאכזב =  התאכזב 
 

 تذكّر:

 أصبح حزيًنا وخائب األملנפלו פניו = נעשה עצוב ומאוכזב = 
 

 حزيًنا وخائب األمل بعدما تلقّى عالمة االمتحان. لقد أصبحترجمة الجملة: 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: خاب أمله من عالمة االمتحان.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

12:Y22. " يشير إلى قيامه باإلشتراك. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب נטל חלק" التعبير

للمشروع، الثانية، لكونها تشير إلىدعمه  اإلجابات األولى، إذ أنّها تشير إلىإقامة الشخص

 للمشروع، والرابعة، حيث أنّها تشير إلىكونه سمع عن المشروع.
 

 مفردات لغوية:

 يأخذ / يتناولנוטל =  נטל 

 مشروعפרויקט = 

 يقيم / ينشئמקים =  הקים 

 يؤيّدתומך =  תמך 

 يشارك )بفعالية(משתתף =  השתתף 
 

 عاتقه جزًءا من المشروع. ترجمة الجملة: هو أخذ على

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو اشترك في المشروع.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y22. " في الجملة األصلية تشير إلى القيام بتحفيز شخص آخر. من هنا، הנעתי" كلمة

بالمساعدة، يشير إلى القيام עזרתי" األولى، إذ أّن الفعل " اإلجابتينينتج أنّه بإمكاننا شطب 

يشير إلى لقيام بالتفسير. علينا اإلنتباه أيًضا إلى أنّه لم يتّم הסברתי" والثالثة، إذ أّن الفعل "
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التطرّق في الجملة األصلية إلى رغبة المتكلّم بالتطوّع، مّما يمكّننا من شطب اإلجابة الرابعة 

 أيًضا.
 

 مفردات لغوية:

 يحرّك ؛ يحّفزמניע =  הנעתי 

 يتطوّعמתנדב =  להתנדב 

 جمعيةעמותה = 

 يساعدעוזר =  עזרתי 

 يدسّ מחדיר =  החדרתי 

 تحفيزמוטיבציה = 

 يشرحמסביר =  הסברתי 

 ضياعאובדן = 
 

 ترجمة الجملة: حّفزت صديقي بأن يتطوّع بالجمعية.

 كي يتطوّع بالجمعية.لترجمة اإلجابة الصحيحة: حّفزت صديقي 
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

14:Y22.  האדם מודע לזה שהוא ישן ואפילו  ,בחלימה צלולה" :3-5 األسطربحسب

من . ""להיות ער תוך כדי חלום" -סיטואציה שאפשר לתארה כ –לזה שהוא חולם 

نائم  أنّهإلى  واعيًايكون االنسان  ("חלימה צלולה")واعي في الحلم الاإلقتباس يفهم أنّه 

 ."خالل الحلم ان تكون مستيقظً بأ" ممكن وصفها التيوضعية  –يحلم  أنّهوحتى إلى 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

15:Y22.  הם  אנשים הניחנים ביכולת זו"ד"ר ברק סבר בכך ש: 9-12بحسب األسطر

הם אנשים  –אנשים שיכולים לראות מעבר למציאות המוזרה אשר מתקיימת בחלומות 

, שני דברים בצורה מאוד מדויקתשיכולים לפענח רמזים ולזהות חוסר הגיון 

להבין גם בזמן חלום  ומקנים להם את היכולתשעוזרים להם לפתור בעיות בזמן ערנות, 

في هذه األسطر يشرح الدكتور . "ולהסיק מכך שהם בעצם חולמים שהמציאות משונה

ن هم اشخاص الذي ،واعية اوهي ان يحلموا احالمً  قدرة،شخاص الذين يمتلكون هذه الاأل أنّ 

وهذا يدفعهم إلى ان يفهموا في  ،تحليل الرموز وتمييز انعدام المنطق بشكل دقيق نيستطيعو

 .  نهم يحلمونإالواقع غريب وبالتالي ف أنّ وقت الحلم 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

16:Y22. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 إختيار علينا يتبقى مسبًقا، نعرفه أنّنا حال وفي ،"للوهلة األولى"هو  "לכאורה" الكلمة معنى

 .(يبدو ما على)=  "למראית העין" وهي بالمعنى قرباأل اإلجابة

في  "צירופים וביטויים"موجودتان في قاموس  "לכאורה"و  "למראית עין"مالحظة: الكلمتان 

 ."كتاب القواميس"
 

 :اجابات شطب –( 2) طريقة

 3למצוא מילה אשר מקשרת בין התבקשו מבחן אשר בו ": 15-14بحسب األسطر 

, אנשים אשר דיווחו שהם חווים חלומות מילים שונות שלכאורה אין ביניהן קשר

 تربط التي كلمة إيجاد اشخاص من طُلب من هذا اإلقتباس ُيفهم أنّه قد. "הצליחוצלולים 

 انهم قالوا الذين واالشخاص ،عالقة بينها توجد ال "ה"לכאור التي مختلفة كلمات 3 بين

بما أّن هنالك اشخاص الذين نجحوا بتحديد العالقة، فال  .بذلك أكثر نجحوا واعية احالم يحلمون
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بالنسبة . يمكن أاّل تكون هنالك عالقة بينهم، وبالتالي ممكن شطب اإلجابة األولى والثالثة

ا(، ولهذا احيانً  )= "לפעמים"لإلجابة الرابعة، ال يعقل ان تكون العالقة بين الكلمات موجودة 

 .ممكن شطب هذه اإلجابة أيًضا
 

 (شك دون من)=  ללא ספק الثالثة واإلجابة ،(بالتأكيد)=  "לחלוטין" ولىاأل اإلجابةمالحظة: 

 . خاطئة خرىواأل صحيحة الواحدة تكون ان يمكن ال ولهذا ،المعنى نفس تحمالن
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y22. ד"ר  :الفقرة الثانية تعرص بحث معين وتعرض افكار الطبيب الذي اجرى ذلك البحث"

הם אנשים שיכולים לראות מעבר למציאות  אנשים הניחנים ביכולת זוברק סבר ש

אנשים שיכולים לפענח רמזים ולזהות חוסר הם  –המוזרה אשר מתקיימת בחלומות 

 "...הגיון בצורה מאוד מדויקת
 

: الثالثة تعرض تجربة التي جاءت لتفحص العالقة الذي اقترحها الطبيب في الفقرة الثانيةالفقرة 

-האם קיים קשר בין תכונות של פיצוח רמזים ואפיון אי"ניסוי שנערך כדי לראות 

אנשים אשר …  , מצא שכאשר נתנו לאנשים שונים מבחןהגיון לחלימה צלולה

שאלות מאלו  יותר 25% -לפתור כ דיווחו שהם חווים חלומות צלולים הצליחו

 ."דיווחו זאת שלא
 

 الفقرة في طُرحت التي الفكرة لتقوّي جاءت الثالثة الفقرة أنّ  نرى ،القتباسات هذه بحسب

 ةرالفق في اقتراحه تمّ  ما مع تتماشى نتائجها التي تجربة عرض طريق عن وذلك ،الثانية

 .الثانية
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

18:Y22.  על מנת לפתח את  קיימת שיטה פשוטה ויעילה": 21-23بحسب األسطر

 –שיטה זו ניתנת לתרגול בלי צורך לציוד או מעבדות  יכולת החלימה הצלולה אצלנו.

יום -פשוט צריך להרגיל את עצמנו לשאול "האם זה חלום?" במהלך חיינו ביום

توجد طريقة بسيطة ، المذكور بموجب ".ויכול להיות שזה יחלחל לזמן החלום עצמו

 لءنعوّد انفسنا ان نتساالتي من الممكن ان تساعدنا بأن نحلم احالًما واعية، وهي أن ومفيدة 

 .وهكذا ممكن ان يتسرّب هذا إلى وقت الحلم نفسه ،"هل هذا حلم؟"في حياتنا اليومية مراًرا 

ه إلى وقت الحلم تسريببممكن ان ننجح  بسؤال هذا السؤال، القيام بواسطةالقصد هو أنّه 

 .بأن نحلم حلًما واعيًاوهكذا ممكن ان ننجح 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

19:Y22. " يشير إلى تفّشي ظاهرة  في الجملة األصليةהתפשטה למימדים חדשים" التعبير

الفقر بشكل كبير في أفريقيا. علينا اإلنتباه إلى أنّه لم يتّم التطرّق في الجملة األصلية إلى 

الثالثة، إذ أنّها تشير  اإلجابتينظواهر أخرى عدا عن الفقر. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

ق إلى الحديث عن ظاهرة مختلفة ال إلى وجود ظواهر أخرى في أفريقيا، والرابعة، إذ أنّها تتطرّ 

صلة لها بالجملة. كما وأنّه بإمكاننا شطب اإلجابة األولى، لكونها تذكر أّن معظم الفقراء يعيشون 

 .في أفريقيا، مّما يشكّل معلومات خارجية غير مذكورة في الجملة األصلية
 

 مفردات لغوية:

 ظاهرةתופעה = 

 فقرעוני = 

 ثيابه ؛ ينتشر ؛ يتّسعينزع מתפשט =  התפשטה 

 ُبعدמימד =  מימדים 



                                                                                        www.contratest.com 

- 31 - 
 

 قياس ؛ درجةמידה =  מידת 

  رقم قياسي ؛ قّمةשיא =  שיאים 

 يعاني ؛ يتحمّلסובל =  סובלת 

 تقديمהגשה =  הגשת 
 

 ترجمة الجملة: ظاهرة الفقر تفّشت ألبعاد جديدة في أفريقيا.

 جديدة في أفريقيا.قمم  إلى ترجمة اإلجابة الصحيحة: درجة الفقر وصلت
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي ) <<

 

20:Y22.  الحديث في الجملة األصلية يدور حول قبول الشخص للعمل. علينا اإلنتباه إلى أنّه لم

يتّم التطرّق في الجملة األصلية إلى وجود ملّفات معينة والحاجة إلى التوقيع عليها، ممّا يمكّننا 

وأنّه بإمكاننا شطب اإلجابة الثالثة، وذلك لعدم ذكر الجملة من شطب اإلجابة الثانية. كما 

المتبقيتين، علينا معرفة معنى  اإلجابتينللحسم بين  .األصلية أّن الشخص سيغدو مسؤوالً 

، وهو يعني بالرغم من مقاومة أو عدم موافقة الشخص "על אפך ועל חמתך"التعبير 

، لكونها تتكلّم عن قبوله للعمل بفضل المخاطب، مّما يمكّننا من شطب اإلجابة الرابعة

 .مساعدته
 

 مفردات لغوية:

 يتّم قبولهמתקבל =  אתקבל 

 يفعل ؛ يقوم بـעושה =  תעשה 

 يوقّعחותם =  תחתום 

 ملفמסמך =  מסמכים 

 مسؤولממונה = 
 

 تذكّر: 

 بالرغم من مقاومته / عدم موافقتهעל אפו ועל חמתו = למרות התנגדותו = 
 

قبل للعمل بالرغم من مقاومتك.ترجمة 
ُ
 الجملة: سأ

قبل للعمل رغم كّل ما ستفعله.
ُ
 ترجمة اإلجابة الصحيحة: سأ

 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

21:Y22. " غمر  بمحاولة لترجمة حرّة، جاء ليصف الوضع القائم.הגיעו מים עד נפש" التعبير"

النفس بالماء" قد يشير إلى كون الوضع متأزًّما، خطيًرا، أو ال ُيطاق. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا 

األولى، لكونها تشير إلى استقرار الوضع وبقائه على ما هو، والثانية، حيث  اإلجابتينشطب 

הגיעו نى التعبير "تين المتبقيتين، علينا معرفة معمكانيأنّها تتكلّم عن تحّسنه. للحسم بين اإل

إذ أنّه يدّل على وجود وضع غير محتمل. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا  بشكل دقيق،מים עד נפש" 

 شطب اإلجابة الرابعة، حيث أنّها تصف الوضع بالخطير.
 

 مفردات لغوية:

 يصلמגיע =  הגיעו 

 وضعמצב = 

 يتغيّرמשתנה =  השתנה 

 يتحّسنמשתפר =  השתפר 

 يعاني ؛ يتحمّل=  סובל נסבל 

 خطيرמסוכן = 
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 تذكّر:

أصبح الوضع غير محتمل )"بلغ السيل הגיעו מים עד נפש = המצב נהיה בלתי נסבל = 

 الزبى"(
 

 ترجمة الجملة: بلغ السيل الزبى.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: الوضع أصبح غير محتمل.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي ) <<

 

22:Y22.  أوالً نقوم بشطب اإلجابة الثالثة، إذ أنّها جاءت لتعرض ردّة فعل الناس، بينما تتمحور

الجملة األصلية حول شلومو فقط من دون التطرّق إلى الناس. لحّل السؤال علينا فهم التعبير 

واإلنتباه إلى أّن القسم األول من الجملة يعرض عدم االستغراب من فرحة شلومو אין תמה" "

وليس عدم االستغراب من حصوله على المنحة. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب  ذاته،

 األولى والثانية لعدم مالءمتهما للجملة األصلية.  اإلجابتين
 

 مفردات لغوية: 

 ال عجبאין תמה = 

 امتألנמלא = 

 منحةמלגה = 

 امتيازהצטיינות = 

 غريبמוזר = 

 يصادق /يوافق מאשר =  אושרה 
 

 وصل مهّمة:كلمات 

 إذ أنّ הרי = 
 

 متأل سعادة، إذ أنّه حصل على منحة تميّز.شلومو إترجمة الجملة: ال عجب أّن 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: من الواضح أّن سليمان فرح لحصوله على منحة تميّز.
 

 (.4الصحيحة هي ) اإلجابة<< 
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 CONTRA-Y3إمتحان  –مفصّلة حلول 

 

 :الفصل األول

1:Y31. " يجب اإلنتباه إلى أّن الجملة األصلية  .تعني "تراجع" في الجملة األصليةנסיגה" كلمة

تشير فقط إلى التراجع في المدخوالت دون التطرّق إلى أسباب ذلك أو النتيجة التي قد تحصل 

المدخوالت األولى والرابعة، إذ أّن التراجع ب اإلجابتينجراء ذلك. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

ال يعني بالضرورة خسارة الشركة أمواالً طائلة وال إفالسها. كما وأنّه يمكننا شطب اإلجابة 

 الثانية، إذ أنّها تشير إلى جني الشركة لألرباح.
 

 مفردات لغوية:

 قائم ؛ موجود קיים =  קיימת 

 تراجعנסיגה = 

 إدخال ؛ مدخوالتהכנסה =  הכנסות 

 يخسرמפסיד =  מפסידה 

 مبلغסכום =  סכומי 

 يربحמרוויח =  מרוויחה 

 إفالس פשיטת רגל = 
 

 ترجمة الجملة: يوجد تراجع في مدخوالت الشركة.

 دِخل ماالً أقل مّما كانت تُدِخل في الماضي.ترجمة اإلجابة الصحيحة: الشركة تُ 
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y31. " قد يشيران إلى أّن الحديث يدور מפח נפש" عاش تجرية( والتعبير ")חווה" الفعل

حول وصف التجربة التي عاشها الشخص في إسبانيا. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

األولى، لكونها تعرض معلومات التي لم يتّم ذكرها في الجملة األصلية وتتطرّق إلى  اإلجابتين

الشخص قسطًا من الراحة. للحسم  أنّه تعرّض لإلحتيال، والرابعة، حيث أنّها تشير إلى تلقي

إذ أنّه يشير إلى اصابة  ،מפח נפש"تين المتبقيتين، علينا معرفة معنى التعبير "مكانيبين اإل

الشخص بخيبة أمل كبيرة. بناًء على ذلك، بإمكاننا شطب اإلجابة الثانية، لكونها ال تكافئ 

 مضمون الجملة األصلية.
 

 مفردات لغوية:

 يعيش تجربةחווה = 

 ضحيةקורבן = 

 غشّ רמאות = 

 خيبة أملאכזבה = 

 ينتظرמחכה =  חיכתה 

 يرتاحנח = 
 

 تذكّر:

 خيبة أمل كبيرةמפח נפש = אכזבה קשה = 
 

 .ترجمة الجملة: عندما قدم إلسبانيا، هو شعر بخيبة أمل كبيرة

 في إسبانيا. انتظرتهترجمة اإلجابة الصحيحة: خيبة أمل كبيرة 
 

 (.3هي )اإلجابة الصحيحة << 
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3:Y31.  من قراءة أولية للقسم ألول من الجملة األصلية، نستطيع أن نفهم أّن الشخص لم

يشير "אדרבא" يشعر بالهدوء أثناء سفره، مّما يمكّننا من شطب اإلجابة األولى. وجود كلمة 

 يةالثان اإلجابتينإلى أّن الجملة تحوي تناقًضا بين طرفيها. من هنا، ينتج أنّه يمكننا شطب 

 وجود عالقة سبب ونتيجة.  والرابعة، إذ أنّهما تحويان كلمتي وصل اللتين تداّلن على
 

 مفردات لغوية:

 يسافرנוסע =  נסעתי 

 يشعرמרגיש =  הרגשתי 

 هدوء / سكينةשלווה = 

 هادئ רגוע = ≠ غاضب עצבני = 

 طبعאופי = 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 بخالف ذلكאדרבא = 

 بالرغم منעל אף = 

  ألنّ מפני ש = 

 على العكسלהיפך = 

 لذلكאי לכך = 
 

 إنسانًا عصبيًا. أصبحتترجمة الجملة: سافرُت لرحلة ولم أشعر بالهدوء. بخالف ذلك، 

ترجمة اإلجابة الصحيحة: لم أشعر بأنني هادئ بعدما سافرت لرحلة. على العكس، أصبحت 

 إنسانًا عصبيًا.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

4:Y31. " في الجملة األصلية، إذ أنّهما החל" و "יושבתו" علينا اإلنتباه إلى وجود الكلمتين

تشيران إلى تعطيل التعليم ابتداًء من يوم االثنين. من هنا، ينتج أّن اإلجابة الوحيدة المكافئة 

 للجملة األصلية هي اإلجابة الثالثة.
 

 مفردات لغوية:

 ُمعطّلמושבת =  יושבתו 

 من ءً اابتدהחל מ = 
 

 من يوم اإلثنين. ترجمة الجملة: سيتّم تعطيل التعليم ابتداءً 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: ال يوجد تعليم ابتداًء من يوم اإلثنين.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

5:Y31. بل ومشاكلهم، الحواس ذوي عن لم تتحّدث االولى الفقرة. خاطئة – االولى اإلجابة 

 . الشخصية وتجربته احدهم عن
 

אוריה בקשר יוליאן היתה ת': "בהיותו ילד, לג3-1األسطر  بحسب. صحيحة –اإلجابة الثانية 

לקונצרטים אליהם הלך עם הוריו. "חשבתי שהם מעמעמים את האורות כדי שיהיה 

אפשר לראות את הצבעים באופן יותר ברור. האדום הכהה של הכינורות, הסגול של 

 جوليان تجربة وصف يتمّ من خالل هذه األسطر  ."הוא אמר ,לו"’הפסנתר והזהב של הצ

 من بعدها يتّم التعريف عنه على أنّه أحد .معينة المتعلّقة بالحواس ظاهرة مع الشخصية

 :4-3، وذلك بحسب األسطر الحواس تشابك الذين يتمتعون بظاهرة في العالم شخاصاأل

 בעלי סינסתזיה".  פשוט מאוד, מדובר באחד האנשים בעולם"
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 . بتاتًا الحواس تشابك ظاهرة تاريخ عن الفقرة األولى متكلّ ت لم. خاطئة – الثالثة اإلجابة
 

إلى  يتؤدّ  الفقرة األولى لم تتطرّق ابًدا إلى األسباب والعوامل التي قد .خاطئة – الرابعة اإلجابة

 .الحواس تشابك ظاهرة
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

6:Y31. קרול שין למשל, מציירת את המוסיקה אותה  הציירת: "11-10 األسطر بحسب

 أنّ  نفهم هنا من. تسمعها التي الموسيقى ترسم شين كارول الرّسامة أنّ  أي ،היא שומעת"

 . الرسم وهي ابداعية هواية وأ موهبة لديها
 

הצבע בו  – שווה לירוק 2פלוס  5 פטרישה דאפי, הסופרת: "עבור 11 سطروبحسب 

 – اخضر يساوي 2 زائد 5 ،يداف بتريشا للكاتبة أنّه بالنسبة أي ،"7היא רואה את המספר 

أال  األخرى، هي ابداعية هواية وأ موهبة لديها أنّ  نفهم هنا من. 7 الرقم به ترى الذي اللون

 . الكتابة هيو
 

בעלי אנשים  84בסקר שנערך לאחרונה בו השתתפו : "13-12 األسطر أّما بحسب

 44מביניהם הם סופרים, אמנים או מוסיקאיים מקצועיים, ועוד  26 -סינסתזיה, נמצא ש

أي أنّه ُوجد في استطالع مؤّخر بأّن من بين أصحاب  ،"מהם מסורים לתחביבים יצירתיים

آخرون هم ذوي هوايات  44هم إّما كتّاب، فنّانون أو موسيقيون، و  26ظاهرة تشابك الحواس، 

  .إبداعية
 

أّن المشترك بين الرّسامة، الكاتبة ومعظم المشتركين في  نفهم اإلقتباسات هذه من

، وهذا أيًضا يتماشى مع المذكور في بداية االستطالع هو كونهم اشخاص موهوبين ومبدعين

התופעה נפוצה במיוחד בקרב אנשים עם חוש לכשרון ": 10-9الفقرة الثانية في األسطر 

 ."ויצירתיות
 

 .(3الصحيحة هي ) اإلجابة<< 

 

7:Y31. קשה לקבוע את המספר המדויק של האנשים בעלי 15-14 األسطر بحسب" :

לומדים בשלב מוקדם  מבעלי התופעה רביםשאנשים  סינסתזיה. סיבה אחת לזאת היא

 الصعب من أي أنّه ،בחייהם לא להזכיר את מצבם בפומבי, מחשש שייתפסו כמוזרים"

األسباب لذلك هو أّن الكثيرون منهم  حدأو ،الحواس تشابك ذوي لالشخاص الدقيق العدد تحديد

 .غريبين يعتقد الناس بأنّهم اشخص أن من اخوفً  ،علًنا وضعهم ايذكرو االّ  مبكّر جيلمنذ  نمويتعلّ 

 التي سباباأل احديشكّل  وهذا بوضعهم، يعترفون ال يجعلهم الخوف هذا أنّ  نفهم هنا من

 .   الحواس تشابك ذوي لألشخاص الدقيق عددال معرفة بتصعّ 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

Y31:8.  מעריכים את יכולתם המיוחדת רובםעם זאת, ": 17-16بحسب األسطر 

يكفي التركيز على القسم المشّدد . "ומאמינים שהיא מגרה יצירתיות ומשפרת את הזכרון

من فهم عام للقطعة، نعلم  ."الخاصّة بهمأغلبيتهم يقّدرون قدرتهم "من اإلقتباس والذي يقول 

أّن القدرة الخاصّة المذكورة في النص هي التحلّي بظاهرة تشابك الحواس، وبما أّن اإلقتباس 

يقول بأّن أغلبيتهم يقّدرون قدرتهم الخاصّة بهم، هذا يعني أّن القصد هو عن غالبية أصحاب 

ممكن التأكّد من اإلجابة بواسطة  .الحواس القدرة، أي أّن الحديث يدور حول غالبية ذوي تشابك

القيام بقراءة سريعة للفقرة األخيرة بكاملها، وعندها سنرى بأّن الفقرة تتكلّم عامًة عن ذوي 

تشابك الحواس وكيف يتعايشون مع ظاهرتهم الفريدة، فجزء منهم يخفيها ولكن أغلبيتهم 

 .)أي أغلبية ذوي تشابك الحواس( يقّدرون ما يملكون
 



                                                                                        www.contratest.com 

- 36 - 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )< <

 

9:Y31. إذ أّن  ،العالقة بين قسمي الجملة )ما قبل الفراغ وما بعده( هي عالقة سبب ونتيجة

على ضوء ذلك، ينتج أّن كلمة الوصل المالئمة هي  سبب التأّخر عن المقابلة هو وقوع حادثة.

 تمّهد لعرض السبب في الجملة. ذلك(، إذ أنّها )بسبب "משום ש"
 

وقوع حادث على بسبب ترجمة الجملة: لم أنجح بالوصول إلى المقابلة في الوقت وذلك 

 الطريق.
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 باإلضافةבנוסף = 

 إذאז = 

 لكنوאולם = 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

10:Y31.  قامت بفعل معين بخصوص من قراءة أولية للجملة نستطيع أن نستنتج أّن الشركة

نائب المدير סגן מנהל כללי =  "סמנכ"ל" )=إذ كنّا نعرف معنى كلمة  .شيء جديد /شخص 

(، عندها سيسهل علينا إختيار الفعل المالئم إذ سنعرف عندها أّن الحديث يدور حول العام

منصب جديد، ولكن حتى لو لم نعرف معنى ذلك، نقوم بالبحث عن فعل الذي من المنطقي أن 

اإلجابة المالئمة  .)جديد(חדש" والذي قد يكون له عالقة بالصفة " "החברה"((تتّخذه الشركة 

 .)عيّنت("מינתה" أكثر من غيرها من بين اإلجابات المقترحة هي 
 

 نائب مدير جديد. عيّنتالشركة  :ترجمة الجملة 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يصيب الهدفקולע =  קלעה 

 يدفع )الباب مثالً(דוחף =  דחפה 

 يأخذלוקח =  חה לק
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

11:Y31.  الذي ال يتّخذ حرف جر من "שם פועלأوالً ينبغي اإلنتباه إلى أّن اإلجابات عبارة عن "

بالنسبة لإلجابة להשפיע על". من هنا ممكن أن نشطب اإلجابة الثالثة، إذ نقول دائًما " .بعده

 .לגרום נזק(مثالً: )"، ولكن احيانًا ال تتّخذ هذه الكلمة حرف جرّ לגרום לالثانية، عادًة نقول "

 .بمعنى "أن ُيحِدث تغييًرا""לחולל שינוי" اإلجابة األصّح لغويًا هي الرابعة، إذ نقول 
 

 تغييًرا كبيًرا. ُيحِدثترجمة الجملة: القائد الجديد استطاع أن 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 ُيدِخل= מכניס  להכניס 

 يؤدّيגורם =  לגרום 

 يؤثّرמשפיע =  להשפיע 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

12:Y31.  أو  إسمإمّا ب إذ أنّها تكون متلوّه عادة ،לאחר"كلمة "إلى لحّل السؤال علينا اإلنتباه

ة. للحسم بين الرابعتين األولى ومكانيبإمكاننا شطب اإل بناًء على ذلك،. + فعلש" بالحرف "

"נרדם" اإلجابة الثانية  .تين المتبقيتين علينا معرفة معنى واحدة منهما على األقلمكانياإل
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تعني "غيبوبة" )وهي غير "תרדמת" اإلجابة الثالثة بينما  تعني "نام" )وهي مالئمة للسياق(،

 .مالئمة للسياق(
 

 .نامترجمة الجملة: األم غطّت الطفل بعدما 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y31.  عرض( والتي تشكّل كلمة مفتاح في הצעה" )كلمة "إلى لحّل السؤال علينا اإلنتباه

 اإلجابتينممكن شطب  .هذه الجملة، إذ نبحث في هذا السؤال عن صفة مناسبة لنعتها

 اإلجابتينلإلختيار ما بين  ."הצעה"األولى والرابعة إذ ال يجوز استعمال أي منهما لوصف كلمة 

 עלי לשקול אותה בכובד ראש"المتبقيتين نستعين بالقسم الثاني من الجملة والذي يقول "

هذا القسم من الجملة يشير إلى أّن العرض هو عرض جيد،  .)علّي أن أفكّر بذلك بجّدية(

اإلجابة الثانية هي سلبية  .وبالتالي على الصفة التي نبحث عنها أن تكون ايجابية االتجاه

 .نما اإلجابة الثالثة هي ايجابية االتجاه، ولذلك هي اإلجابة المالئمةاالتجاه، بي
 

 وعلّي أن أفكّر به بجديّة. مغريترجمة الجملة: حصلت على عرض 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 مؤثّثמרוהט =  מרוהטת 

 محزنמעציב =  מעציבה 

 متملّص /متجنّب מתחמק =  מתחמקת 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

14:Y31. لجملة األولى في القطعة والجملة األخيرة في الفقرة الثانية هو أنّ ا بين الرابط 

 ،األولى الجملة في ةالمعطا صيحةنال إلى ستماعاال علينا لماذا لتشرح جاءت األخيرة الجملة

 في وصوالً  مرة، كلّ  في للنبتة مالمستها عند للفريسة يحدث ماذا الثانية الفقرة تشرح حيث

هذه المالمسات قد تكون نتيجة للذعر . لها في المالمسة الخامسة الهالك إلى المطاف نهاية

בעצם הבהלה "الذي قد يصيب الفريسة )كما هو موضّح في نهاية الفقرة الثانية:  )פאניקה")

(، ومن هنا يبات دور "של הטרף גורמת ליותר נגיעות עד שהוא נהרג על ידי הצמח

 .)= ال تخافوا( واضًحا "אל תיבהלו!"ألولى النصيحة في الجملة ا
 

 مفردات لغوية:

 أن يدحضלהפריך = 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

15:Y31. לפי מחקרו האחרון של היינרך, )נגיעות( וחמש: "10-9 األسطر بحسب ,

 أنّ  أي ،"התהליך כבר אינו הפיך ופהיצור חומרים אשר מפרקים אותו, ל ובילותמ

 يصبح المرحلة هذه وفي الفريسة، بتحليل تقوم التي مواد انتاج إلى تؤدي الخامسة المالمسة

 ،مراأل اصالح باالمكان يزال ال المرحلة هذه قبل بأنّ  نفهم هنا، من. وال رجعة فيه نهائيًا األمر

 .لالصالح قابالً  األمر يبات مالمسات أربع حتى ولهذا
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

16:Y31. כל התכונות שלה אשר אינן מאפיינות "...בגלל  :14-12 األسطر بحسب

היא נראית כמו פה עם שורות של ניבים, לוכדת ומעכלת חיות,  – צמחים רגילים

من هذا اإلقتباس . קרובות משמיעה קול נהדר דמוי שירה" ולעתים פועלת במהירות

 مذكور هو ما إذن، .عادية نباتات تميّز ال التي بصفات تتمتع فينوس مصيدةنفهم بأّن 



                                                                                        www.contratest.com 

- 38 - 
 

 التي الوحيدة اإلجابة .العادية للنبتات بالنسبة صحيح غير بالضرورة هو فينوس لمصيدة بالنسبة

 مصيدة الن وذلك ،(بطيئ بشكل ترد) الثالثة هي فينوسمصيدة ل مميزة غير صفة على تحتوي

 .(المشّدد اإلقتباس في مبيّن هو كما) سريع بشكل تعمل فينوس
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y31. הקטע  بأنّ  تذكر ألنّها باألساس اإلجابة هذه شطب يمكن. خاطئة :االولى اإلجابة"

 تطور موضوع تتداول ال القطعة أنّ  إذ صحيح، غير أمر وهذا דן באבולוציה של צמח הדיונאיה"

 .النجو على تساعدها التي صفاتها على التشديد مع عنها معلومات تعطي بل النبتة
 

, אבי האבולוציהרלס דרווין, ’את צ אפילו: "14سطر  بحسب. صحيحة :الثانية اإلجابة

 أنّ  لتقول جاءت ، فهي"حتى = "אפילו هي هنا المهمة والكلمة ،"שבתה בקסמההיא 

 بكونه منها، داروين انفعال أنّ  أي "!التطور والد" داروين، زتشارل تبهر بأن حتى نجحت النبتة

 .تميّزها يثبت ،"التطور والد"
 

تذكر بأّن داروين سعى للمحافظة على النبتة، وانّما ذكرت  لم القطعة .خاطئة :الثالثة اإلجابة

 .فقط أنّه اعتبرها نبتة مميّزة
 

 بخصوص دراسات أو علمية بأبحاث قام داروين بأنّذ بتاتاً  القطعة ذكرت لم. خاطئة :الرابعة اإلجابة

 .النبتة هذه
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

18:Y31. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 نقوم عندها نعرفها كنّا اإذف ،"يدقّق /يشّدد  = "מקפידمن الفعل  هو "קפדני" الكلمة اصل

 .دقيق: מדויק = الرابعة اإلجابة إلى باالشارة
 

 :السياق من الفهم –( 2) طريقة

של אנרגיה בנסיונות לתפוס  שימור: "פועלת בצורה שמבטיחה 17-16 األسطر بحسب

 تحاول عندما هدرها وعدم الطاقة على المحافظة ضمنت التي بطريقة تعمل أنّها أي ،טרף"

 إلى اضافةً . للغاية دقيق النبتة أسلوب انّ  نفهم ان ممكن الجملة هذه من .الفريسة اصطياد

: "היא נסגרת רק النبتة عمل طريقة في للدقة امثلة عدة هنالك 18-17 األسطر في ،ذلك

 وجبة لوجود االحتمال يكون عندما فقط تنغلق ، أي أنّهاכויים לארוחה סבירים"יכאשר הס

 تبدأ أنّها أي ،"היא מתחילה לייצר נוזלים רק ברגע שבאמת תפסה דבר מה" ؛ موجود

כשיש מה  רק "ומתחילה לעכל  ؛ ما ًئاشي التقطت فعالً  تكون حين فقط السوائل بانتاج

 النبتة أنّ  على تدلّ  مثلةاأل هذه كلّ  .تهضمه ما هناك يكون امعند بالهضم تبدأ ، أي أنّهاלעכל"

  (."מנגנון קפדני") دقيقة بآلية تتحلّى
 

 :لغوية مفردات

 مميّز = מיוחד

 ملوّث =מזוהם 

 ضعيف = חלש
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

19:Y31. " نستطيع أن نخمّن קיבלה רגליים קרות" من قراءة أولية للجملة والتمّعن بالتعبير

جاء ليعرض الشيء الذي انتاب المغنية قبيل العرض. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب  أّن التعبير

كننا اإلجابة الرابعة، لكونها ال تتطرّق إلى ما حصل لها حينها، وإنّما تشير إلى إلغائها العرض. يم

أيًضا شطب اإلجابة الثانية، إذ أنّنا نستطيع أن نخمّن أّن التعبير في الجملة األصلية يتطرّق إلى 
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تين المتبقيتين، علينا معرفة معنى مكانيشيء يخّص الخوف واالرتباك أو المرض. للحسم بين اإل

على ذلك، إذ أنّه يشير إلى إصابة الشخص بالخوف. بناًء  ،קיבלה רגליים קרות"التعبير "

 بإمكاننا شطب اإلجابة الثالثة، لكونها تتعارض مع مضمون الجملة األصلية.
 

 مفردات لغوية:

 مغنّيזמר =  זמרת 

 يحصل ؛ يقبلמקבל =  קיבלה 

 ظهور ؛ عرض הופעה = 

 يقلق )على( ؛ يخافחושש =  חששה 

 يخيب أملهמתאכזב =  התאכזבה 

 يمرضחולה =  חלתה 

 يلغيמבטל =  ביטלה 
 

 تذكّر:

 أصيب بالخوف، هرب في اللحظة األخيرة קיבל רגליים קרות = נבהל, ברח ברגע האחרון = 
 

 ترجمة الجملة: المغنية انتابها الخوف قبيل العرض.

 أن تقوم بالعرض. خشيتترجمة اإلجابة الصحيحة: المغنية 
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

20:Y31. " جاء ليصف الوضع القائم. بمحاولة لترجمة حرّة، إّن  הוסיף שמן למדורה"التعبير

زيت للنار" من شأنه أن يؤدي إلى ازديادها، األمر الذي قد يشير إلى أّن التعبير يتطرّق ال"إضافة 

إلى قيام الشخص بتعظيم األحداث أو جعلها تزداد سوًءا. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

صلية ال تتطرّق إلى شعور الشخص بالندم، والثانية، إذ أنّها األولى، لكون الجملة األ اإلجابتين

تشير إلى عدم فهم الشخص لألمور.  يجب اإلنتباه أيًضا بعدم ترجمة التعبير حرفيًا، إذ أّن 

الحديث في الجملة األصلية ال يدور حول إحداث حريق كبير بشكل فعلي، األمر الذي يمكّننا من 

 شطب اإلجابة الثالثة.
 

 ت لغوية:مفردا

 يضيفמוסיף =  הוסיף 

 يعبّرמביע =  הביע 

 ندمחרטה = 

 فهمהבנה = 

 حريقשריפה = 

 يزيد سوًءا מדרדר =  דירדר 
 

 تذكّر:

 جعل الوضع يتفاقم הוסיף שמן למדורה = גרם להחמרת המצב = 
 

 ترجمة الجملة: هو جعل الوضع يتفاقم.

 سوًءا.ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو زاد الوضع القائم 
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

21:Y31. " يشير إلى أّن تخوّفاته قد تالشت. من هنا، ينتج  في الجملة األصليةהתבדו" الفعل

تشير إلى كون التخوّفات مبرّرة، מוצדקות" أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات األولى، إذ أّن الكلمة "

لكونها تتحّدث عن تخوّفاته بشأن مصيره، والثالثة،  الثانية، إذ أنّها ال تمّت للجملة األصلية بصلة

 لكونها تعرض نتائج تخوّفاته. 
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 مفردات هاّمة:

 قلق / خوفחשש =  חששות 

 يتّضح كخاطئמתבדה =  התבדו 

 ُمبرّرמוצדק =  מוצדקות 

 مصيرגורל =  גורלו 

 يختفيנעלם =  נעלמו 
 

 فاته اتّضحت كخاطئة.ترجمة الجملة: تخوّ 

 اإلجابة الصحيحة: تخوّفاته اختفت.ترجمة 
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

22:Y31.  يشير إلى وجود عالقة صداقة بين  في الجملة األصلية"שוררת ידידות" التعبير

تعني אויבים" الثالثة، إذ أّن كلمة " اإلجابتينالطرفين. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

تشير إلى كونهما اشخاص تنافسيّين. كما ويمكننا תחרותיים" " "أعداء"، والرابعة، إذ أّن كلمة

أيًضا شطب اإلجابة األولى، فوجود عالقة صداقة بين شخصين ال يعني بالضرورة أنّهما أشخاص 

 ودّيين )في هذه اإلجابة يوجد ملهي حرفي(.
 

 مفردات لغوية:

 يكمنשורר =  שוררת 

 مودّة / صداقةידידות = 

 ودّيידידותי =  ידידותיים 

 صديقחבר =  חברים 

 عدوאויב =  אויבים 

 تنافسيתחרותי =  תחרותיים 
 

 ترجمة الجملة: بين الشخصين تكمن عالقة صداقة.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هما أصدقاء.
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

 

 :الفصل الثاني

1:Y32. " يدّل على تناقض بين طرفي الجملة، وبالتالي علينا البحث عن  למרות"وجود كلمة

الثالثة والرابعة،  اإلجابتينإجابة تحوي بين طيّاتها تناقًضا ما. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

لكونهما عبارة عن جمل سردية تخلو من التناقض. علينا اإلنتباه أيًضا إلى فحوى الجملة األصلية 

يدور حول تقّدمه لالمتحان بالرغم من عدم جاهزيته. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا وإلى أّن الحديث 

شطب اإلجابة األولى، لكونها تحوي معلومات إضافية واستنتاجات التي لم يتّم ذكرها بالجملة 

 األصلية. 
 

 مفردات لغوية:

 يتوّجهניגש = 

 يتجّهزמתכונן =  התכונן 

 جّديרציני =  רצינית 
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 مهّمة: كلمات وصل

يتلو كلمة الوصل، أّما بالنسبة للنتيجة غير  أي أّن االستثناء|  بالرغم من أنّ למרות ש = 

 المتوقعة فتسبقها. 

بالرغم من ذلك | أي أّن االستثناء يسبق كلمة الوصل، أّما بالنسبة للنتيجة غير בכל זאת = 

 المتوقعة فتتلوها.

 بالرغم من أنّ אם כי = 

 شكّ  ليس هنالكאין ספק = 
 

 متحان بالرغم من أنّه لم يكن جاهًزا.ترجمة الجملة: هو تقّدم لال

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو لم يتحضّر جيًدا وبالرغم من ذلك تقّدم لالمتحان.
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y32. وعدم استغاللها بشكل  الممثّل / الحديث في الجملة األصلية يدور حول قدرات الالعب

تام. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات الثانية، إذ أنّها تتحّدث عن كون الالعب مخيّب 

، الثالثة، إذ أنّها تتكلّم عن أحالم الالعب، والرابعة، إذ أنّها ذا ليس صحيًحا بالضرورةلآلمال فه

 تتطرّق إلى مستقبل الالعب. 
 

 مفردات لغوية:

 عب ؛ ممثّلالשחקן = 

 حتى اآلنעד עתה = 

 قدرة كامنةפוטנציאל = 

 قدرةיכולת =  יכולות 

 يخيّب أملמאכזב =  איכזב 

 يتنازلמוותר =  ויתר 

 واعدמבטיח = 
 

 ترجمة الجملة: الالعب / الممثّل حتى اآلن لم يقم بتحقيق قدراته.

 رها بعد.ترجمة اإلجابة الصحيحة: لالعب / للممثّل توجد قدرات التي لم ن
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

3:Y32.  يجب اإلنتباه إلى أّن الجملة األصلية ال تتطرّق إلى ما إذ كان رأيها صحيًحا، شعبيًا أو

متطرًّفا، بل أنّها تشير إلى كون رأيها قاطع وثابت فحسب. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

 اإلجابات األولى، الثانية والرابعة. 
 

 مفردات لغوية:

 رأيדעה =  דעתה 

 قاطع נחרץ =  נחרצת 

  شعبيّ פופולארי =  פופולארית 

 متطرّفקיצוני =  קיצונית 
 

 .قاطًعاترجمة الجملة: رأيها كان 

 لتغيير رأيها. إمكانيةترجمة اإلجابة الصحيحة: لم تكن هنالك 
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

4:Y32. " إذ أنّه يشير إلى الموافقة  ،רואים עין בעין"لحّل السؤال علينا معرفة معنى التعبير

التّامة بين الطرفين. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات األولى، الثانية والثالثة، إذ أّن 
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 جميعها ال تكافئ مضمون الجملة األصلية.
 

 مفردات لغوية:

 = يتشاجرרב  רבו 

 رأيדעה =  דעות 

 = معاكسמנוגד  מנוגדות 

 مبدئيעקרוני = 

 يوافق מסכים =  הסכימו 
 

 تذكّر:

 متّفقون كليًاרואים עין בעין = מסכימים לחלוטין = 
 

 كليًا على الموضوع. انترجمة الجملة: أمير وميخال متّفق

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: أمير وميخال اتّفقوا فيما بينهم.
 

 (.4يحة هي )اإلجابة الصح<< 

 

5:Y32. " نستطيع أن نخّمن أّن الحديث פעור פה" من قراءة أولية للجملة والتمّعن بالتعبير

يدور حول شيء مثير للدهشة، إذ أّن فتح الشخص لفمه هو عادة عالمة على اندهاشه. من 

لكونها  هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات األولى، لكونها تشير كون الشخص حزين، الثانية،

تتطرّق إلى الفرحة التي سبّبها النبأ، والرابعة، حيث أنّها تشير إلى وجود مشاكل في فمه 

 )وهي بمثابة ملهي حرفي(.
 

 مفردات لغوية:

 معرفة ؛ معلومة ؛ نبأ / خبر ידיעה = 

 يتركמשאיר =  השאירה 

 فرحةשמחה = ≠  حزنעצב = 

 يفاجئ מפתיע = הפתיעה 

 مشكلةבעיה =  בעיות 
 

 تذكّر:

 مندهشפעור פה = נדהם = 
 

 ترجمة الجملة: النبأ الجديد جعله مندهًشا.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: النبأ الجديد فاجأه كثيًرا.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

.6:Y32  לייצר משקפי ראיה האם כך יוכל … : "הכה בו רעיון: 4-2بحسب األسطر

أي أّن الفكرة لدي  ،?"הנמצאים במצב כלכלי קשהבמחיר מתאים למיליוני אנשים 

سيلفر كانت أن يقوم بإنتاج نظارات نظر بسعر مالئم لماليين الناس الموجودة في وضع مادّي 

صعب، إذ أراد سيلفر أن يستطيع الناس مالءمة نظاراتهم بأنفسهم من دون حاجة ألخصّائي 

األخصّائيّين )كما ذكر في اإلجابة  لتقليل الضغط علىبصر، وذلك للتقليل من السعر وليس 

 .األولى(
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

7:Y32.  ראיה לקהילות העניות  של הנגשת משקפי ההשלכות: "11-9بحسب األسطر

רשתותיהם,  : אחוזי האוריינות ישתפרו באופן דרמטי, דייגים יוכלו לתקן אתענקיותהן 
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من هذا اإلقتباس ُيفهم بأنّه  ."הישגים רבים אחריםזאת ליד , יותר נשים יוכלו לארוגו

، أي نتائج تسهيل الحصول على "ההשלכות של הנגשת משקפי ראיה לקהילה"يتّم تِعداد 

نظارات النظر، أال وهو طموح سيلفر، إذ تشمل هذه النتائج عّدة أمور مثل تمكين الصيادين من 

ُسئلنا عليه(، وذلك بالطبع بسبب قدرتهم إصالح شبكاتهم وتمكين النساء من الحياكة )ما 

أّما إذ لم يكن واضًحا بأنّه قد تّم طرح هذه األمور كأمثلة  .على الرؤية بفضل اختراع سيلفر

إيجابية، بإمكاننا االستعانة بكلمات مفتاح معينة والتي تدّل على كون هذه النتائج إيجابية، 

 .إنجازات() "הישגים" و ضخمة() "ענקיות"ومنها: 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

8:Y32. الفقرة ولكن ا )سيلفر(،مخترعً  ى تعرضولاأل الفقرةصحيح أّن . خاطئة – االولى اإلجابة 

 .موجودة أمامهال العوائق بل ،هدافهأ تشرح ال الثالثة
 

 ،فكرة سيلبر بتقليل تكلفة النظارات وهي ،فكرة االولى الفقرةتعرض . صحيحة – الثانية اإلجابة

 .عن العوائق التي واجهها )كإنتاج النظارات بكميات كبيرة( الثالثة الفقرةتفصّل  بينما
 

 ال الثالثة الفقرة ولكن ،ا ماهدفً  تعرض االولى الفقرة أنّ  القول ممكن. خاطئة – الثالثة اإلجابة

נראה שהם ממש נחושים להשיג "، إذ تنتهي القطعة بالجملة الهدف تحقيق تمّ  كيف تشرح

 .، أي يبدو أنّهم مصرّون على تحقيق هدفهم، مّما يعني بأنّهم لم يحققوه بعد"מטרתם את
 

، والفقرة معين هدف أو فكرة بل ،امشروعً  تعرض ال االولى الفقرة. خاطئة – الرابعة اإلجابة

 .األخيرة ال تتداول أهميته
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

Y32:9. מתרכזים : "הוכחנו שהטכנולוגיה עובדת ועכשיו אנחנו 15-14 األسطر بحسب

 هذا ."כך שאולי ממשלות ועסקים ישקיעו בפרויקט שלנו בהפצת החדשות

خالصته هو أّن من بعد إثبات عمل وضم إلى سيلفر، ان الذي عمالاأل رجل قاله ما اإلقتباس هو

ستستثمر الحكومات والمصالح التكنولوجيا يتوّجب التركيز على نشر األخبار وعندها ربما 

هو تجنيد المستثمرين، وفًقا لما ذكر في  "نشر األخبار"بما أّن الهدف من وراء  .بالمشروع

 .اإلقتباس، نفهم عندها بأّن لنشر األخبار توجد فائدة مادّية باألساس
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

10:Y32.  القسم األول من الجملة )ما قبل الفراغ( معاكس لما نتوقعه عند قراءة القسم الثاني

من الجملة )ما بعد الفراغ(، إذ أنّنا نتوقع من الشركة أن تفي بوعدها وأن تقوم بتصليح العطل. 

بما أّن القسم األول من الجملة مناقض لتوقعاتنا ينتج أّن كلمة الوصل الوحيدة المالئمة هي 

 )بالرغم من(، إذ أنّها تستخدم لإلشارة على شيء مخالف للمتوقع.מרות" "ל
 

 وعد الشركة أن تعالجه. بالرغم منترجمة الجملة: العطل تكرّر، 
 

 ترجمة سائر اإلجابات: 

 في غيابבהעדר = 

 ما عداמלבד = 

 وإالّ אחרת = 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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11:Y32. ( היאالجملة تحتوي على فاعل )( ومفعول به)وما ينقصها ليكتمل معناها  ،ההרצאה

ة لكونهما الرابعة والثالثتين مكانيبناًء على ذلك، بامكاننا شطب اإل .بشكل منطقي هو الفعل

 (، ينتج أنّ היאالذي قام بالعمل ) . بما أنّنا نعلم من هو الفاعلوإسم، على التوالي"שם פועל" 

األولى، إذ  مكانيةعلى الفعل المختار أن يكون بصيغة المبني للمعلوم، ولهذا نقوم بشطب اإل

. من ההרצאה מסוכמת(: أنّها عبارة عن فعل بصيغة المبني للمجهول )وهي تصّح لو قلنا مثالً 

الفاعل  ة، كما وأنّها تالئمالثاني مكانيةالوحيدة التي تالئم ما قيل سابًقا هي اإل مكانيةهنا، اإل

 من حيث العدد والجنس.
 

 المحاضرة على صفحة واحدة. لّخصتترجمة الجملة: هي 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

12:Y32. ات نستطيع أن نفهم أّن الحديث يدور مكانيمن قراءة أولية للجملة وإلقاء نظرة على اإل

، إذ أّن ةالثاني مكانيةالوحيدة التي تصّح لغويًا هي اإل مكانيةحول سبب غياب مجموعة معينة. اإل

 .سائر اإلجابات هي عبارة عن كلمات ال وجود لها في اللغة العبرية
 

 عجيب. لغيابهنترجمة الجملة: السبب 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y32.  العالقة بين قسمي الجملة )ما قبل الفراغ وما بعده( هي عالقة سبب ونتيجة، إذ أّن

عدم وجود طعام في البيت أدّى إلى طلب البيتسا. كلمة الوصل الوحيدة المالئمة لهذا السياق 

)بسبب ذلك(، إذ أنّها جاءت لعرض نتيجة السبب المذكور بالقسم األول من  "לאור זאת"هي 

 الجملة.
 

 ، طلبت بيتسا.بسبب ذلكمة الجملة: لم يكن لدي طعام في البيت. ترج
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

  عالوًة على ذلكלמעלה מזה = 

 لهذا الهدف לתכלית זו = 

 لتلك الغاية / ذلك من أجلלכבוד זאת = 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

14:Y32. חללים ריקיםלנו כבני אדם יש רצון עז למלא נדמה שכך ש" الجملة" 

 أنّ  يبدو ما على بأنّ  ُيذكر وبها لها، كتكملة السؤال يذكرها التي الجملة بعد جاءت (1سطر )

"עובדה זאת אולי  أنّ  مذكور تليها التي الجملة فيو .الفراغات تعبئةب قوية رغبة يملك االنسان

 أي الحقيقة، هذه لعلّ  أي أنّ  ،"סודוקומשחק היכולה להסביר את המשיכה שב

 تفسير يمكنها ،("הטבע מתעב ריקנות" لكون) الفراغات تعبئةب يرغب نساناإل أنّ  حقيقة

( القطعة من األولى والجملة) السؤال في الجملة أنّ  نفهم هنا من. السودوكو نحو الجاذبية

 .السودوكو حلّ  الناس يحبّ  لماذا رتفسّ ل جاءت
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

15:Y32.  ולא גדל עם העליה ברמת  נותר קבועוגודל הפאזל ": 8-9بحسب األسطر

 .، أي أّن حجم السودوكو يبقى ثابًتا وال يتغيّر بحسب بدرجة صعوبته"הקושי
 

بالنسبة لإلجابة األولى: لم يتّم ذكر أي اختالف في القطعة ما بين السودوكو في اليابان 

 .والسودوكو في انجلترا
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 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

16:Y32.  ،بدايًة، لنتمكّن من حّل السؤال بشكل صحيح علينا ان نفهم الجملة في السؤال

واآلن (. تاّمة /مطلقة )=  "אבסולוטית"تعلّق( وكلمة  /= ارتباط ) "תלות"وباألخص كلمة 

ينبغي أن نجد اإلجابة التي تدّل على عملية متعلّقة بالسودوكو المعتمدة بشكل تام على 

 .وجود الحواسيب
 

يتّم نشر السودوكو في الجرائد  )ومن الحياة( أنّه من القطعة نعلمنحن خاطئة.  :اإلجابة االولى

 .لهذا الغرضها، ولذلك نحن لسنا بحاجة للحواسيب لنقوم بحلّ 
 

الحواسيب بشكل مطلق  إلى نسان يحتاجاإل أنّ خاطئة. لم يذكر في الفقرة  :اإلجابة الثانية

 .التوصّل إلى هذه النتيجةولهذا ال يمكن  ،السودوكو ("להפיץ") لكي ينشر
 

لغز ليفهم  حاسوبال إلى نسان يحتاجاإل أنّ خاطئة. لم يذكر في الفقرة  :اإلجابة الثالثة

 .كّل استراتيجيات الحل المنطقية وانّما هو يحتاجه ليعرف، السودوكو
 

בעידן שקדם למחשבים האישיים, סודוקו : "11-10صحيحة. بحسب األسطر  :اإلجابة الرابعة

כל הפאזלים של הסודוקו היום מיוצרים  –לא היה יכול להפוך לפאזל כל כך מוכר 

الغاز السودوكو عن طريق  جميع يتّم تحضير ، أي أّن في يومنا هذا"בעזרת מחשב

لكي يقوم  شكل تامق بالحواسيب باالنسان متعلّ  أنّ ومن هذه الجملة نفهم  ،اسوبالح

 السودوكو.  لغز تحضيرب
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y32. ( 1طريقة )– :معرفة مسبقة 

نقوم باالشارة إلى اإلجابة  ، عندها(خلل /عيب )=  "פגם" نعرف معنى كلمة أنّنافي حال 

 .سلبيةחסרון = األقرب من حيث المعنى وهي: 
 

 فهم من السياق:ال –( 2طريقة )

לכל פאזל יש "بعد الجملة المقتبسة من الفقرة الثالثة تستمر القطعة بإعطاء أمثلة عن أّن 

מתבסס יתר מדי על על "هو كونه  "התשחץ המסורתי"في  "פגם"، إذ تذكر أّن الـ "פגם

هو  "פאזל אקרוסטי"في  "פגם"وأّن الـ  ،"בכדי לעבוד הברות כבדותמילים קצרות עם 

שלו כלפי  אי הסלחנות"في السودوكو هو  "פגם"وأخيًرا أّن الـ  ،"משעמם ומעייף"كونه 

هي كلمة ذات  "פגם"الكلمات المشّددة من هذه اإلقتباسات تدّل على أّن كلمة  ."טעויות

 .بعد إلقاء نظرة على اإلجابات نجد أّن اإلجابة الوحيدة المالئمة هي األولى .داللة سلبية
 

 مفردات لغوية:

 مغامرة =אתגר 

 اكتفاء ؛ تزويد =סיפוק 

 هدف =מטרה 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

18:Y32. الثانية بالفقرة صلة ذات وهي السودوكو حل قواعد تشرح الجملة هذه أنّ  واضح 

 أنّ  هو اماحده مرين،أب لغازاأل باقي عن يختلف ألنّه السودوكو أحبّ  جولد واين أنّ  بها ُذكر والتي

: "גולד ראה שני דברים בסודוקו ספציפית بسيطة واحدة جملة في تتلخص اللعبة قوانين

 ...".  החוקים מסוכמים במשפט אחד פשוטאשר ייחדו אותו: 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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19:Y32.  اإلجابتان  .مشاهد 500من قراءة أولية للجملة نفهم بأّن الفيلم ُعرِض أمام

الثالثة ال  مكانيةتين، نستنتج أّن اإلمكانيبعد تعويض اإل .المتعلقتان بذلك هما الثانية والثالثة

الثانية فهي صحيحة وُيعتبر  مكانية، أّما اإلצופים" 500נצפה על ידי تصّح لغويًا، إذ نقول "

 .أن يعرض فيلًماלהקרין סרט = استعمالها دارًجا جًدا في سياق األفالم: 
 

 مشاهد. 500أمام  ُعرضترجمة الجملة: الفيلم 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يدسّ מחדיר =  הוחדר 

 يشاهدצופה =  נצפה 

 يمَتِحنבוחן =  נבחן 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

20:Y32. أن نقوم بإلقاء  ة، فيكفيال حاجة لمعرفة معنى أي من الكلمات الموجودة في الجمل

حرف الجر الذي يتلو الفراغ ات لنحاول شطب قسم منها وفًقا لمالءمتها مع مكانينظرة على اإل

أي ينتج أّن  ،התמסר ל"و " "התחייב ל" ،"התענג על"، "ל /הקדיש את نقول: "את"(. )"

 األولى. مكانيةالوحيدة المالئمة للسياق هي اإل مكانيةاإل
 

، את"هو "يكرّس" عندها يتبعها حرف الجر ""מקדיש" مالحظة: عندما يكون معنى كلمة 

إذا أردنا القول "يهدي "את" )يتبعها حرف الجر و "ُيهدي" عندها وعندما يكون معناها ه

 .إذا أردنا القول "يهدي لـ"(ל" )الشيء"( أو "
 

 وقته لكتابة كتاب سيرة حياة ذاتية. كّرسترجمة الجملة: هو 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يتمتّعמתענג =  התענג 

 يلتزمמתחייב =  התחייב 

 كرّس نفسهيמתמסר =  התמסר 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

21:Y32.  ممكن ان نفهم من قراءة أولية للجملة واإلجابات بأّن الحديث يدور حول القيام بتركيب

اإلجابة المالئمة أكثر من غيرها من بين اإلجابات المقترحة  .في مكان معين جهاز(מערכת" )"

 ."تعني "أن يركّب"להתקין"  ، إذ أنّ "הותקנה" لتدّل على تركيب جهاز هي األولى
 

 .بالمجّمع ُركِّبترجمة الجملة: جهاز إعالن حديث 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يقوم بـ ؛ يحرّر / يعّدلעורך =  נערכה 

 يؤّسسמייסד =  נוסדה 

 يقامמתקיים =  התקיימה 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

22:Y32. وليس נתון ל" الثانية فهي ال تصّح لغويًا، إذ نقول " مكانيةأوالً بإمكاننا شطب اإل

 انيعلينا معرفة معأّما بعد ذلك، فلحّل السؤال . والقصد في هذه الحالة: "قابل لـ"(נתון ב" )"

ات وكيفية استعمالها في الجملة. من قراءة أولية للجملة نستطيع أن نفهم أّن مكانيسائر اإل

 مكانيةات ينتج أّن اإلمكانيعديدة مؤخًرا. بعد تعويض اإلالحديث يدور حول خضوعه لضغوطات 

ات غير مالئمة لسياق مكانية، إذ أّن سائر اإلالرابع مكانيةالوحيدة التي يصّح استعمالها هي اإل
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 الجملة. 
 

 بضغوطات عديدة في الفترة األخيرة. موجود اترجمة الجملة: هو كان 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 محبوسכלוא = 

 قابل لـל = נתון 

  مغطّس /مغّمس טבול = 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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 CONTRA-Y4إمتحان  –مفصّلة  حلول

 

 :الفصل األول

1:Y41.  ال حاجة لمعرفة معنى أي من الكلمات الموجودة في الجملة، ويكفي أن نقوم بإلقاء

وفًقا لمالءمتها مع حرف الجر الذي يتلو الفراغ ات لنحاول شطب قسم منها مكانينظرة على اإل

، أي ينتج أّن "מזיקה ל"و  "משפיעה על" ،"מסייעת ל"، כובשת את"نقول: "על"(. )"

 الثالثة. مكانيةالوحيدة المالئمة للسياق هي اإل مكانيةاإل
 

 على حياتنا اليومية. يؤثرترجمة الجملة: تطوّر العلم 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يحرز ؛يحتّل כובש =  כובשת 

 يعاون /يساعد מסייע =  מסייעת 

 يؤذيמזיק  = מזיקה 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y41. ات لنحاول شطب قسم منها وفًقا لمالءمتها مع مكانيأوالً نقوم بإلقاء نظرة على اإل

و  "ניגשתי ל" ،"איימתי על"، צעקתי על / ל"نقول: " ל"(.حرف الجر الذي يتلو الفراغ )"

ة. بعد ذلك، نقوم بإلقاء الرابعتين الثانية ومكانيأي ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإل ،"עקפתי את"

األولى  مكانيةتين المتبقيتين في الفراغ. اإلمكانينظرة على الجملة محاولين تعويض كّل من اإل

الصراخ في هذه بقصد أّن צעקתי למשיהו" ال تتماشى مع سياق الجملة، إذ نقول عادة "

צעקתי על الحالة هو بهدف أن يسمع ذاك الشخص الصوت أو بغية لفت انتباهه، بينما نقول "

 .بقصد أّن الصراخ هو بهدف توبيخ الشخصמישהו" 
 

 لمدير البنك واشتكيت على الدور الطويل. توّجهتترجمة الجملة: 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يصرخצועק =  צעקתי 

 يهّدد= מאיים  איימתי 

 يتجاوزעוקף =  עקפתי 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

3:Y41. " يروي(، وعلينا اإلنتباه ألنّنا  ؛يقّص מספר" )لحّل السؤال علينا معرفة معنى كلمة

 عندما نقصد "يروي عن الشيء )مثل شخص ما("، بينما نقولמספר על הדבר" نقول "

، الشيء )كالشعر("عندما نقصد "يروي الشيء )مثل حكاية ما(" أو "يقّص  מספר את הדבר""

  .وهو المعنى المقصود هنا، إذ قيل لنا بأّن موريس هو مصّفف شعر
 

 .أميترجمة الجملة: موريس هو مصّفف شعر موهوب الذي يقّص شعر 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

4:Y41.  على اإلجابة أن تكون عبارة عن فعل، إذ ال يمكن الحصول على معنى سليم للجملة

 إذا استطعنا تمييز األفعال في اإلجابات،  .بدون وجود فعل مناسب

الثانية  اإلجابتينعندها سنتوصّل إلى النتيجة بأّن اإلجابات الممكنة هي األولى والرابعة، إذ أّن 

اإلجابة الرابعة تشطب  .كبيرون ؛ غنم( ال تحويان أفعاالً עזים = جريئون( والثالثة )נועזים = )
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 .وذلك إلنعدام وجود كلمة كهذه باللغة العبرية. اإلجابة المالئمة هي األولى
 

 أن يطيّروا الطيارة بإرتفاع كبير. يجرؤونترجمة الجملة: هم 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

5:Y41. البيوميمتيكا" مجال بحث بدأ متى االولى بالفقرة ُيذكر لم. خاطئة – االولى اإلجابة" 

، وبالطبع لم يأتِ مثال خيوط العنكبوت ليتطرّق إلى كيفية بدء هذا (الطبيعة هندسة محاكاة)

 .المجال
 

، المجال هذا في دراستها تّمت التي الحيوانات حول شيء أي ُيذكر لم. خاطئة – الثانية اإلجابة

 .جاء بغرض آخر وليس ليدّل على أنواع الحيوانات المدروسةومثال خيوط العنكبوت 
 

 علمية تحديثات إلى الوصول ممكنال أنّه من االولى الفقرة في ُذكر قدل. خاطئة – الثالثة اإلجابة

 معينة تحديثات إلى وصلوا قد كانوا إذا  الفقرة ال تذكر ماولكنّ  "،البيوميمتيكا"مجال  طريق عن

 .ام ال
 

من مثال خيوط العنكبوت نفهم كيف ممكن بمساعدة مجال  .صحيحة – الرابعة اإلجابة

، وقد تّم توضيح تطبيق ما يمكن تعلّمه عن خيوط العنكبوت في الحياة اإلنسانية "البيوميمتيكا"

: "בעזרת למידה עמוקה של המבנה שלהם, אולי יהיה אפשר לעצב 5-3ذلك في األسطر 

 ، أي أنّهחוטים כירורגיים טובים יותר לשימוש רפואי" כבלים שיוכלו להחזיק גשרים, או

 تثبيت يمكنها التي حبال تصميم ممكن العنكبوت، خيوط لمبنى عميقة دراسة طريق عن

 التي الفوائد من هنا، يعرض هذا المثال .طبي الستعمال افضل جراحية خيوط تصميم أو جسر،

 .الطبيعة هندسة محاكاة بها تأتي ان ممكن
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

6:Y41. העיצוב של הבניין מבוסס על מערכת 7 سطر في جاء ،االول للمشروع بالنسبة" :

مبني  البناية تصميم أي أنّ  ،מנהרות הנמצאות בערמות ובתלים שנמלים לבנות בונות"

 .بيضاأل النمل يبنيها التي والتالل كواماأل داخل المتواجدة انفاق نظام على أساس
 

: "חוקרים עובדים על הכנת עלה 12-11 األسطر في جاء ،الثاني للمشروع بالنسبة

أي  ،ה את הצורה בה עלים של צמחים הופכים אור שמש לאנרגיה"קמלאכותי אשר מח

 النباتات اوراق تحوّل التي الطريقة تحاكي التي اصطناعية ورقة تحضير على يعملون الباحثون أنّ 

 . طاقة إلى الشمس اشعة بواسطتها
 

يرتكزان على أسس من   المشترك بينه المشروعين هو أّن كالهماانّ  نرى اإلقتباسات هذه من

 .(الطبيعة هندسة محاكاة) "البيوميمتيكا"مجال ، وهو مفهوم الطبيعة
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

7:Y41. ככל שננתח יותר את המערכות הביולוגיות, כך נבין 17-16 األسطر بحسب" :

 تحليل حاولنا ماكلّ في هذه الجملة يفّسر دكتور كريمر أنّه  .יותר עד כמה הן מסובכות"

 تحليل أنّ  نفهمهنا  من. معقدة هي درجة أي إلى أكثر فهمنا ماكلّ  أكثر، البيولوجية نظمةاأل

في هذا الشرح يكون دكتور كريمر . أكثر تعقيدها نرى يجعلنا بل فهمهاب أكثر يساهم ال نظمةاأل

تطرّق إلى السبب من وراء الصعوبة بفهم األنظمة البيولوجية )اإلجابة الثالثة( ولكنّه ال  قد

 .اإلجابة األولى(يتطرّق إلى السبب من وراء هذا التعقيد )
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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8:Y41. דרכים מפתיעות להתמודד עם האתגרים : "לצמחים וחיות 14 سطر في جاء

 مع للتعامل مفاجئة طرق والحيوانات للنباتات أي أنّ  ،בפניהם" שסביבתם מציבה

 .طريقهم في البيئة تضعها التي ياتالتحدّ 
 

: "ד"ר רונלד קרמר מאוניברסיטת בלומטאוון, מסביר 16-14 األسطر في جاءثّم 

בלמידה של דרכים אלו ובהתאמתם למטרות שביומימטיקה עוסקת בעצם 

 أي) الطرق هذه دراسة تداولت "البيوميمتيكا"أّن  يشرح كريمر الدكتور أنّ  أي ،"אנושיות

 .انسانية هدافأل متهاءومال (بيئتهم ياتتحدّ  مع واناتيوالح النباتات تعامل طرق
 

، أي على حّد אינו פשוט בכלל" דבר זה: "אך לפי הדברים שלו, 16 سطر في جاءوأخيًرا 

)أي الشيء الذي ُذكر قبل ذلك، وهو دراسة طرق  هذا الشيءأقواله )أقوال دكتور كريمر(، 

 .تعامل النباتات والحيوانات مع تحّديات بيئتها ومالءمتها ألهداف انسانية( ليس بسيطًا بالمرّة
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

9:Y41.  يشير إلى قيام المواطنين باالحتجاج على شيء  في الجملة األصلية"מחו" الفعل

اإلنتباه إلى أنّنا ال نعلم ما حدث نتيجة لالحتجاج، كما وأننا ال نعلم إذ كان معين. علينا 

المواطنون يرغبون بتخفيض األسعار أم إبقائها على ما هي. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

اإلجابات األولى، حيث أنّها تشير إلى أنّهم كانوا مسرورين بعد تخفيض األسعار، الثانية، إذ أنّها 

 رّق إلى نجاحهم بمنع ارتفاع األسعار، والرابعة، لكونها تقول أنّهم طالبوا بتخفيض األسعار.تتط
 

 مفردات لغوية:

 مواطنאזרח =  אזרחים 

 يحتجّ מחה =  מחו 

 رفعהעלאה = 

 راضيמרוצה =  מרוצים 

 يمنع מונע =  למנוע 

 يعبّرמביע =  הביעו 

 معارضةהתנגדות =  התנגדותם 

 يطلب ؛ يتطلّبדורש =  דרשו 

 ترخيص )السعر(הוזלה = 
 

 ترجمة الجملة: المواطنون احتّجوا ضّد ارتفاع أسعار الشقق.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: المواطنون عبّروا عن معارضتهم لرفع أسعار الشقق.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

10:Y41. " خدم الجمهور. نستطيع وعد الملك بأن يإلى تشيران הבטיח לשרת" الكلمتان

يشير إلى المّدة التي يرغب خاللها الملك ل جاءכל עוד נשמתו באפו" التخمين أّن التعبير "

الثانية والرابعة، إذ أّن الجملة األصلية ال  اإلجابتينبخدمة الشعب، األمر الذي يمكّننا من شطب 

تين المتبقيتين، علينا مكانيتشرط قيام الملك بخدمة الجمهور بأشخاص آخرين. للحسم بين اإل

إذ أنّه يعني "طالما هو على قيد الحياة". من  ،כל עוד נשמתו באפו"معرفة معنى التعبير "

هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابة الثالثة، وذلك النعدام تطرّق الجملة األصلية إلى حالة 

 الملك الصحية.
 

 مفردات لغوية:

 يعدמבטיח =  הבטיח 

 يخدمשרת = מ לשרת 
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 عاّمة الناسציבור = 

 روحנשמה =  נשמתו 

 بقيةשארית = 

 يستمرّ ממשיך =  ימשיכו 

 يؤيّدתומך =  לתמוך 

 صّحيבריאותי = 

 يتيح / يمكّنמאפשר =  יאפשר 
 

 تذكّر:

 طالما هو على قيد الحياةכל עוד נשמתו באפו = כל עוד הוא חי = 
 

 بخدمة الجمهور طالما هو على قيد الحياة.ترجمة الجملة: الملك وعد بأن يقوم 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: الملك وعد بأن يقوم بخدمة الجمهور لمدى حياته.
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

11:Y41.  الحديث في الجملة األصلية يدور حول محاوالت المدير بالتقليل من المصروفات على

شطب اإلجابات األولى، إذ أنّها تشير إلى قيام المدير ببناء التكاليف. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا 

ة، الرابعخطّة اقتصادية مدروسة، الثالثة، لكونها تشير إلى قيام المدير بتبذير الكثير من المال، و

 لكونها تتطرّق إلى العمّال، إذ لم يتّم ذكرهم على اإلطالق في الجملة األصلية.
 

في השתדל" الصحيحة وشطب سائر اإلجابات بمساعدة كلمة "مالحظة: يمكننا إختيار اإلجابة 

 .ניסה"الجملة األصلية، إذ أّن الكلمة األقرب إليها من حيث المعنى هي "
 

 مفردات لغوية:

 يبذل مجهوًداמשתדל =  השתדל 

 يقلّصמצמצם =  לצמצם 

 تكلفةעלות =  עלויות 

 برنامج ؛ خطّةתוכנית = 

 اقتصاديכלכלי =  כלכלית 

  ُمستثمر بهמושקע =  מושקעת 

 يوفّرחוסך =  לחסוך 

 إخراج ؛ مصروفהוצאה =  הוצאות 

 يبّذرמבזבז =   ביזבז

 إضافةתוספת =   תוספות

 أجرשכר = 
 

 كي يقلّل التكاليف.لترجمة الجملة: المدير بذل مجهوًدا 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: المدير حاول أن يوفّر بالمصاريف.
 

 (.2الصحيحة هي ) اإلجابة<< 

 

12:Y41. " نستطيع أن نخّمن أّن אין לה אח ורע" من قراءة أولية للجملة والتمّعن بالتعبير

إذ أّن التعبير يشير إلى عدم وجود "أخ أو صديق"  الحديث يدور حول كون الشيء مميّز للغاية،

مكاننا شطب اإلجابات ، والقصد هو انعدام وجود شيئ يضاهيها. من هنا، ينتج أنّه بإصورةلهذه ال

األولى، لكونها تشير إلى سعر الصورة الباهظ، الثانية، لكونها تتطرّق إلى كونها مزيّفة، والثالثة، 

 حيث أنّها تشير إلى أّن الصورة معروفة.
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 مفردات لغوية:

 يغالיקר =  יקרה 

 مزوّرמזויף =  מזויפת 

 معروف / مشهورידוע =  ידועה 

 يّزممמיוחד =  מיוחדת 
 

 تذكّر:

 ال مثيل لهאין לו אח ורע = אין כמותו = 
 

 ترجمة الجملة: الحديث يدور حول صورة التي ال مثيل لها.

 ترجمة الجملة: هذه الصورة مميّزة.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y41. " يشير إلى عدم جلب اإلفادة من اللجوء إلى  في الجملة األصليةלא הועיל" التعبير

األولى، إذ أنّها تشير إلى عدم إبهار الطبيب  اإلجابتينالطبيب. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

للمريض، والرابعة، إذ أنّها تشير إلى تجاهل الطبيب لشكاوي المريض. يمكننا أيًضا شطب 

لم يتّم ذكر السبب الذي أدّى إلى شعوره بعدم اإلجابة الثانية، إذ علينا اإلنتباه إلى أنّه 

 اإلستفادة من زيارة الطبيب. 
 

 مفردات لغوية:

 يشعرמרגיש =  הרגיש 

 زيارةביקור = 

 يفيدמועיל =  הועיל 

 يترك انطباًعا جيًّداמרשים =  הרשים 

 يتجاهلמתעלם =  התעלם 

 تذمّر / شكوى תלונה =  תלונותיו 
 

 بأّن زيارة الطبيب لم تجلب إفادة. ترجمة الجملة: هو شعر

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: الطبيب لم يساعده.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

14:Y41.  להסביר למה דברים  תיכולברי בני האדם רצו להיות : "2-1بحسب األسطر

בעולם. בתקופה לפני שהמדע לקח על עצמו את  קורים בצורה בה הם קורים

(، ومن هنا نفهم بأّن "الوظيفة هذه"أي ) "הזההתפקיד "الجملة تقول . "התפקיד הזה

الحديث يدور عن وظيفة التي سبق ذكرها في القطعة حتى هذه المرحلة، وهي تلك الوظيفة 

 ."להסביר למה דברים קורים בצורה שהם קורים"التي تواّلها البشر في الماضي: 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

Y41:15. היצירתיות אזוהאנושית תמיד שואלת למה,  הסקרנות: "4سطر  بحسب 

 حل على تساعدنا التي المهمة الكلمة إنّ  .האנושית תמיד מוצאת דרך לספק תשובה"

 =) "הסקרנות"ما بين  التي تدّل على عالقة سبب ونتيجة "אז"ו الوصل كلمة هي السؤال

  .اإلبداع()=  "היצרתיות"َو  الفضول(
 

 .(1الصحيحة هي )اإلجابة << 
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16:Y41.  כאשר בני האדם : "הדברים הרעים הקיימים משתחררים 7-8بحسب األسطر

אשר  הסיפור של אדם וחוה מוכרת היא אחת אדוגמ, ואינם מצייתים לאלים

، لآللهة البشرينصاع عندما ال  تحدثاالشياء السيئة الموجودة  ، أي أنّ "מייצג בדיוק את זה

هذا اإلقتباس  بمساعدة. دم وحواء التي تمثل هذا بالضبطآمثلة المعروفة هي قصّة حد األأو

 .يحةيسهل علينا إيجاد اإلجابة الصح
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y41. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 صحيحة،ال اإلجابة إلى االشارة السهل من ، عندها(تغلّبت =) "גברה" كلمة معنى نعرف كنّا إذ

 .جًدا كبيًرا كان فضولها أنّ  هو "عليها تغلّب باندورا فضول" بالجملة القصد أنّ  إذ الثالثة، وهي
 

 :السياق من الفهم –( 2) طريقة

סקרנותה נתן לה תיבה וציווה עליה לא לפתוחה, אבל הוא : "12-13 األسطر بحسب

 أالّ  مرهاأو اصندوقً  اعطاها أنّه أي ،"של פנדורה גברה עליה ובסוף היא עשתה זאת

 على يساعدنا ما. ذلك بفعل قامت وبالنهاية" סקרנות פנדורה גברה עליה" ولكن تفتحه،

 (.الصندوق بفتح قامت أنّها أي) األمر نهاية في "ذلك فعلت" باندورنا بأنّ  هو اإلجابة إلى التوصل

 .من هنا، إذ قامت باندورا بفتح الصندوق، هذا يعني بأّن فضولها كان كبيًرا
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

18:Y41. למצוא מענה , קיוו בני האדם ביצירת סיפור זה: "18-19 األسطر بحسب

לפחות עד "מדוע קיימים דברים רעים בעולם?" ובכך לתת לסקרנותם מנוח,  לשאלה

 قاموا الناس، أي ُيفهم من هذا اإلقتباس أّن "שתצוץ בראשם השאלה הגדולה הבאה

 لعقولهم، الراحة يمنح الذي األمر معين، سؤال على لإلجابة (باندورا قصة) القصة هذه بتأليف

 تفكير حال في أنّه نفهم ان يمكن هنا من. التالي الكبير السؤال راودهمي حتّى االقل على

 اليها قتتطرّ  التي بالحالة به قاموا بما يقومون سوف عندها يشغلهم، آخر بسؤال الناس

 .الجديد السؤال على جابةلإل جديدة قصة بتأليف يقومون سوف أي القطعة،
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

19:Y41. " إذ أنّهما تشّددان على كون غالبية النباتات ال  ،"לא"و רוב" علينا اإلنتباه للكلمتين

األولى والثالثة، إذ أنّهما تشيران إلى  اإلجابتينتحملن أسماء. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

المتبقيتين، علينا اإلنتباه إلى فحوى  اإلجابتينعكس لما قيل بالجملة األصلية. للحسم بين 

الجملة األصلية وإلى أّن الحديث يدور حول عدم حمل غالبية النباتات لألسماء، األمر الذي 

ى كون غالبية النبتات غير معروفة باسمها يمكّننا من شطب اإلجابة الرابعة، إذ أنّها تشير إل

 األصلي. 
 

 مفردات لغوية:

 نباتات צמחים = 

 يحمل ؛ يعطي )خطابًا( ؛ موضوعנושא =  נושאים 

 نصفמחצית = 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 غالبيةרוב = 
 

 ترجمة الجملة: غالبية النباتات بالعالم ال تحملن أسماء.

 نباتات بالعالم من دون أسماء من نباتات ذوات أسماء.ترجمة اإلجابة الصحيحة: يوجد أكثر 
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 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

20:Y41.  اإلجابة  ."بنظرة إلى الوراء" ، وهوבדיעבד"كلمة "لحّل السؤال علينا معرفة معنى

 בהסתכלות אחורה"الوحيدة المكافئة للجملة األصلية هي اإلجابة األولى، إذ أّن التعبير "

 ًضا ذات المعنى. يحمل هو أي
 

 مفردات لغوية:

 يصدق / يكون على صوابצודק =  צדקת 

 فكرةמחשבה = 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 بنظرة إلى الوراءבדיעבד = בהסתכלות אחורה = 
 

 ترجمة الجملة: بنظرة إلى الوراء، أظّن أنك صدقت.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: بنظرة إلى الوراء، أظّن أنك صدقت.
 

 (.1الصحيحة هي ) اإلجابة<< 

 

21:Y41. " إذ أنّه يدّل على ضعف الشخص  ،"אוזלת ידلحّل السؤال علينا معرفة معنى التعبير

وعدم مقدرته بأن يقوم بأمور معينة. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات الثانية، الثالثة 

 والرابعة، إذ أّن جميعها ال تكافئ مضمون الجملة األصلية.
 

 لغوية:مفردات 

 ؛ ُيظهر يكتشفמגלה =  גילה 

 يدهشמדהים =  הדהימה 

 ضعف חולשה =  חולשתו 

 موهبةכישרון =  שרונו יכ

 مرونة גמישות =  גמישותו 

 استعدادנכונות =  נכונותו 

 يساعد עוזר =  לעזור 
 

 تذكّر:

 ضعف، عدم قدرةאוזלת יד = חולשה, חוסר יכולת = 
 

 ضعف الذي أدهشنا جميًعا.ترجمة الجملة: هو أظهر 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: ضعفه أدهشنا جميًعا.
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

22:Y41. " في الجملة، إذ أّن الحديث فيها يدور לא" من المهم اإلنتباه إلى وجود حرف النفي

لثالثة، إذ األولى وا اإلجابتينحول عدم الخضوع للضغوطات. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

الرابعة، لكونها  مكانيةأّن الشخص شعر بالضغط. كما وأنّه بإمكاننا شطب اإلإلى أنّهما تشيران 

 تعّمم وتقول أّن الشخص هو شخص مضغوط عادًة. 
 

 مفردات لغوية:

 يخضعנכנע = 

 ضغطלחץ =  לחצים 
 

 ترجمة الجملة: هو لم يخضع للضغوطات.

 يشعر بالضغط.ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو لم 
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 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

 

 :الفصل الثاني

1:Y42. ات لنحاول شطب قسم منها وفًقا لمالءمتها مع مكانيأوالً نقوم بإلقاء نظرة على اإل

"הציג את  ،על" / "הסביר את / ל، ל" /מסר את نقول: "על"(. حرف الجر الذي يتلو الفراغ )"

ة. بعد ذلك، نقوم الثالثتين األولى ومكانيأي ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإل ،ל" /"הודיע על و  ל" /

 مكانيةتين المتبقيتين في الفراغ. اإلمكانيبإلقاء نظرة على الجملة محاولين تعويض كّل من اإل

 ة ال تجوز في هذا السياق وذلك ألّن المدير لم "يشرح" عن اإلضراب وإنّما "اعلن" عنهالثاني

 .ابعة(اإلجابة الر)
 

 عن إضراب كاحتجاج على إصالحية وزير التربية والتعليم. أعلنترجمة الجملة: مدير المدرسة 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يمرّر /يعطي מוסר = מסר 

 يشرحמסביר =  הסביר 

 يعرضמציג =  הציג 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y42. نقوم بإلقاء  ، ويكفي أنال حاجة لمعرفة معنى أي من الكلمات الموجودة في الجملة

ات لنحاول شطب قسم منها وفًقا لمالءمتها مع حرف الجر الذي يتلو الفراغ مكانينظرة على اإل

أي ينتج أّن  ،"מונעת מ"و  "אוסרת על" ،"מבטלת את"، מענישה את"نقول: "מ"(. )"

 الثالثة. مكانيةالوحيدة المالئمة للسياق هي اإل مكانيةاإل
 

 من مواطنيها حقوًقا أساسية عديدة. تمنعترجمة الجملة: وزارة كوريا الشمالية 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يعاقبמעניש =  מענישה 

 يلغيמבטל =  מבטלת 

 يحظر /يمنع אוסר =  אוסרת 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

3:Y42.  من خالل قرْاءة أولية للجملة، نفهم أّن من ناحية واحدة هنالك مجموعة من األفراد

الذين ينوون الذهاب إلى الحفلة، ومن ناحية أخرى هنالك شخص الذي طُلِب منه عندم 

االنضمام اليهم. أي أّن الجملة مقّسمة إلى قسمين: القسم األول من الجملة )ما قبل الفراغ( 

كلمة الوصل المالئمة لإلشارة إلى . اتجاه القسم الثاني منها )ما بعد الفراغ( يشكّل تناقًضا مع

 )لكن(. אבל" " تناقض كما هو الحال في السؤال هي
 

 أنت ال يمكنك أن تأتي. لكنترجمة الجملة: نحن سنذهب للحفلة، 
 

 : ترجمة سائر اإلجابات

 من أجلבשביל = 

 من ناحية واحدة מצד אחד = 

 بواسطة/  دةبمساعבעזרת = 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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4:Y42. " إذ أنّها عادًة تكون متلوّة  ،)يحاولن( מנסות"لحّل السؤال علينا اإلنتباه إلى وجود كلمة

تين مكانينشطب اإل بناًء على ذلك، .מנסות לישון(أو מנסות להתרכז )مثالً:  שם פועל"بـ "

 .المتبقيتين، علينا معرفة معنى واحدة منهما على األقل اإلجابتينة. للحسم بين الرابعة والثاني

هو לפתח" هو "أن يفتح" )وهي غير مالئمة للسياق(، ومعنى كلمة "לפתוח" معنى كلمة "

 . "أن يطوّر" )وهي مالئمة للسياق(
 

ל" ، إذ أّن الحرف "שם פועל"هي ليست "לפיתוח" " مكانيةمالحظة: علينا أن ننتبه إلى أّن اإل

)ל +  حرف جرّ  فهو عبارة عن مكانيةهو جزء من الكلمة ذاتها، أمّا في هذه اإلשם פועל" بالـ "

 .פיתוח(
 

 لألمراض التي ال يوجد لها عالج. دواءً  أن تطوّرعديدة تحاول  اتترجمة الجملة: شرك
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

5:Y42.  هذا السؤال هو سؤال عام، إذ يتطلّب قراءة القطعة كلّها لإلجابة عليه، وبالتالي ينبغي

 .حلّه بعد حّل سائر األسئلة
 

بغرض تفسير  وهذا فقط، الثانية ةرالفق في ائراتالط أسراب ذكر تمّ . خاطئة :االولى اإلجابة

اإلجابة الفكرة المركزية من وبالتالي ال تعكس هذه شبه معين بينها وبين الطيور المتنقلة، 

 .القطعة
 

طريقة المعلومات في هذه اإلجابة غير سليمة، إذ لم تذكر القطعة بأّن . خاطئة :الثانية اإلجابة

تساهم ببقائهم على قيد الحياة، وإنّما قيل بأنّها تساعدهم على  Vطيران الطيور بصورة الحرف 

يمكن استنتاج أّن من شأن ذلك أن يساعدهم  توفير الطاقة عند انتقالهم من مكان لمكان، فال

 .على النجاة
 

تمّهد الفقرة األولى للسؤال المركزي في القطعة وهو السبب من وراء  .صحيحة: الثالثة اإلجابة

، وثّم تشرح عنه بالتفصيل في الفقرة الثانية، ويتم Vطيران الطيور المتنقلة بصورة الحرف 

الفقرة الرابعة تتطرّق إلى أمر متعلّق بالسبب المتداول  .ثالثةالتوّسع قليالً بذلك في الفقرة ال

 .بناًء على ذلك، يشكّل فحوى هذه اإلجابة الفكرة المركزية من وراء هذه القطعة .في القطعة
 

شيء من هذا القبيل بشكل مباشر أو غير مباشر في  ذكر يتمّ  لم. خاطئة :الرابعة اإلجابة

 .القطعة
 

 .(3هي )اإلجابة الصحيحة << 

 

6:Y42.  כדי לחסוך  "וי"ת "פלוגה של מטוסים יכולים לעוף בצור :5-4بحسب األسطر

שציפורים נודדות עושות את אותו הדבר  שדוובדלק, ומכאן, מדענים רבים חבאנרגיה 

بغية توفير الطاقة والوقود،  Vأسرابًا من الطائرات تطير بصورة الحرف  أي أنّ  ،אותה סיבה"מ

المقصود بنفس . ومن هنا، قد تتصرّف الطيور المنتقلة بنفس الطريقة وذلك لنفس السبب

والمقصود بنفس السبب هو توفير الطاقة  اإلجابة الثالثة() Vالطريقة هو الطيران بصورة الحرف 

وجوده، وفي هذه الحالة  )اإلجابة الرابعة(، إذ أّن السبب يظهر بعد كلمة وصل التي تشير إلى

 .لكي() "כדי"كلمة الوصل هي 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

7:Y42.  بدايًة، ممكن شطب اإلجابة الثانية وذلك ألّن القطعة لم تتطرّق إلى أي نوع من الطيور

 .الكبيرة
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משאירות בדרך כלל עקבות יותר מסובכות  ציפורים יותר קטנות": 9-8بحسب األسطر 

بحسب هذا اإلقتباس، يفهم بأنّه من  ."לעקוב אחת אחרי השניה להןקשה כך ש

 "עקבות"من هنا، ال يمكن أن يكون الحديث عن  .أن يتقفوا أثر واحدة األخرى "عليهن"الصعب 

الحديث يدور بالطبع حول الطيور  .)أثار(، إذ ال ُيعَقل بأن تقوم األثار بتقفي أثر بعضها البعض

أثاًرا معقدة وبالتالي يصعب عليها )أي علي الطيور الصغيةر( تقفي أثر  الصغيرة والتي تترك

 .بعضها البعض
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

8:Y42. هي الصغيرة الطيور تتركها التي ثاراأل أنّ  تذكر القطعة لم. خاطئة :االولى اإلجابة 

: "ציפורים יותר קטנות משאירות 9-8وذلك بحسب األسطر  أكثر، معّقدة أنّها بل ،صغيرة

 ".יותר מסובכותבדרך כלל עקבות 
 

: "לא נעשו ניסיונות לחישוב חיסכון 12-10 األسطر بحسب. صحيحة :الثانية اإلجابة

האנרגיה המדויק של הציפורים העפות בצורה זאת, מכיוון שהציוד בו יצטרכו להשתמש 

، ציפורים הנמצאים בסכנת הכחדה"עבור כך יהיה פולשני מדי, במיוחד עבור זנים של 

 تطير التي الطيور به تقوم الذي بالطاقة الدقيق التوفير لحساب تكن هناك محاوالت لمأي أنّه 

الغرض قد تشكّل خطًرا على  لهذا استعمالها يجب التي اتالمعدّ  نّ أل وهذا الطريقة، بهذه

 .لكونها ثاقبةأصناف الطيور هذه، وباألخص األصناف المهّددة باإلنقراض، 
 

تؤدّي  Vالذكر بأّن عدم استعمال طريقة الطيران بصورة الحرف  يتمّ  لم. خاطئة :الثالثة اإلجابة

إلى اإلنقراض، بل قيل أّن استعمالها من قِبَل أصناف طيور معينة تساعدهم على توفير الطاقة، 

 .وحتى لم يتّم التطرّق إلى تأثير ذلك على نجاة الطيور
 

تّم ذكر هذا المبدأ في الفقرة األولى بخصوص الطيور المتنقلة بمساعدة . خاطئة :الرابعة اإلجابة

 .وال يمكن تعميم ذلك على جميع الحيوانات ،Vطريقة الطيران بصورة الحرف 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

9:Y42. " الوحيدة  مكانيةيشّدد على كون الغابة موجودة وراء الجبل. اإلמעבר" وجود كلمة

 األولى.  مكانيةللجملة األصلية هي اإل كافئةالم
 

مالحظة: علينا اإلنتباه إلى كون الجبل موجود أمام الغابة وليس العكس، ولهذا فبإمكاننا شطب 

 الثانية، إذ أنّها تعرض أماكن معاكسة لألماكن المذكورة بالجملة األصلية. مكانيةاإل
 

 مفردات لغوية:

 غابةיער = 

 جبلהר = 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 وراء מעבר = מאחורי = 

 بمقربة من בסמוך ל = 

 بمكانבמקום = 
 

 ترجمة الجملة: الغابة تقع وراء الجبل.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: الغابة تقع وراء الجبل.
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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10:Y42. حيحة، مّما يمكّننا من الحديث في الجملة األصلية يدور حول أقوال المتّهم غير الص

شطب اإلجابة الثانية، إذ أنّها تّدعي أّن المتّهم يقول الحقيقة. بإمكاننا أيًضا شطب اإلجاببتين 

ة، إذ أنّها تشير إلى قيام المتّهم بتغيير أقواله، الرابعالثالثة، لكونها تتطرّق إلى سجن المتّهم، و

 األمر الذي لم ُيذكر في الجملة األصلية. 
 

 مفردات لغوية:

 متّهمנאשם = 

 يتّضحמתברר =  התברר 

 يتّضحמסתבר = 

 َسجنמאסר = 
 

 ترجمة الجملة: كّل ما قاله المتّهم اتضح أنّه غير صحيح.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: يتّضح أّن المتّهم كذب.
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

11:Y42. " نستطيع أن نخّمن أّن בראש מעייניו" من قراءة أولية للجملة والتمّعن بالتعبير

שם" الفعل "و)على رأس( בראש" الحديث يدور حول كون الشيء مهم للغاية، إذ أّن كلمة "

يشّددان على ذلك. علينا اإلنتباه إلى أنّنا ال نعلم إذا كان سامي األول في دراسته أو إذا  (وضع)

ة بالنسبة له. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا كان فعالً يحّب التعليم، بل نعلم فقط أّن دراسته مهمّ 

شطب اإلجابات األولى، إذ أنّها تشير إلى أّن سامي هو األول في دراسته، الثانية، لكونها 

 تتطرّق إلى حبّه للدراسة، والرابعة، حيث أنّها تعرض رأي وأفكار سامي.
 

 مفردات لغوية: 

 = يضع שם 

 نجاحהצלחה =  הצלחתו 

 ينهي מסיים =  לסיים 

 يقّدم ؛ يرقّي ؛ يروّجמקדם =  תקדם 
 

 تذكّر:

 على رأس أولوياتهבראש מעייניו = בראשית עדיפויותיו = 
 

 ترجمة الجملة: سامي وضع نجاحه بتعليمه على رأس أولوياته.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: سامي وضع نجاحه بتعليمه على رأس أولوياته.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

12:Y42. " الموجود لدى العائلة.  قلقيشير إلى قيام الطبيب بإزالة الהסיר כל דאגה" التعبير

من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات الثانية، لكونها تشير إلى قلق الطبيب، الثالثة، لكونها 

تشير إلى تعاطف الطبيب مع العائلة، والرابعة، لكونها تشير إلى عدم تطرّق الطبيب إلى حالة 

 المريض. 
 

 مفردات لغوية:

 يزيلמסיר =  הסיר 

 قلق דאגה = 

 يهّدئמרגיע =  הרגיע 

 يعبّرמביע =  הביע 

 إبراز الهوية ؛ تعاطفהזדהות = 

 يتطرّقמתייחס =  התייחס 
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 ترجمة الجملة: الطبيب أزال جميع تخوّفات العائلة بخصوص حالة المريض.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: الطبيب قام بتهدئة العائلة بخصوص حالة المريض.
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y42. " على وجود تناقض بين طرفي الجملة وبالتالي علينا  يدلّ למרות" وجود كلمة

اإلجابة الوحيدة المكافئة للجملة  .إلى شيء معاكس للمتوقع البحث عن إجابة التي تشير

ات تحوي معلومات إضافية واستنتاجات التي لم مكانياألصلية هي اإلجابة األولى، إذ أّن سائر اإل

 يتّم ذكرها بالجملة األصلية. 
 

 مفردات لغوية:

 = إصابةפציעה 

 معركة / قتالקרב = 

 يمنعמונע =  מנעה 

 يعالجמטפל =  טופל 

 يخسر מפסיד =  הפסיד 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 بالرغم منלמרות = 
 

 ترجمة الجملة: بالرغم من أنّه أصيب، هو تابع بالقتال. 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: إصابته لم تمنع منه أن يتابع بالقتال.
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

14:Y42.  המורה הודה שאין לו עוד מה לתרום לכישרונו של : "5-4بحسب األسطر

االستاذ  أنّ أي ، של פרופסור...", ואז הוא עבר להשגחה תחת חסותו 12 -בן ה שופן

يقّدم لشوبان الموهوب، ممّا أدّى في نهاية المطاف بأن ينتقل شوبان  ليس لديه ما أنّ اعترف 

 .من عنده إلى رعاية البروفسور
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

15:Y42. מרכיב נוסף בולט ביצירותיו של שופן " :9بحسب سطر . اإلجابة األولى: خاطئة

تتطرّق كانت مركّبًا بارًزا في اعمال شوبان، ولكن لم לאומיות أّن الـ  أي"، הלאומיות היה

 .أي نوع من المقارنة في هذا الشأن ما بينه وسائر الملّحنين القطعة إلى
 

צורות  כך שביצירותיו ניתן להבחין בשתי" 11-10األسطر  في .لثانية: خاطئةاإلجابة ا

مذكور بأّن شوبان كان متأثًرا في موسيقته من دولتين  והשפעות משתי המדינות הללו"

 .)بولندا وفرنسا(، ولكن ال يتبع ذلك أي حديث عن مقارنة األمر مع سائر الملّحنين
 

 وهو في صغرهمذكور بأّن شوبان كان مشهوًرا في بولندا  2 سطرفي . اإلجابة الثالثة: خاطئة

ال تطرح القطعة أي مقارنة بهذا لكن "(، وועוד בהיותו ילד התפרסם בכל רחבי פולין)"

 .نينالخصوص ما بين شوبان وسائر الملحّ 
 

: "שופן שאף להגיע למקום אחר, מקום יותר 7-9 األسطر بحسب. اإلجابة الرابعة: صحيحة

שקט ומעודן ביצירות שלו, מה שהיה שונה מהמקומות אליהם כיוונו שאר המלחינים 

 وذلك اصداراته، في ورقةً  هدوًءا أكثر آخر، مكان إلى للوصول سعى شوبان ، أي أنّ בתקופתו"

 . الفترة تلك في الملّحنين سائر بخالف
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 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

16:Y42.  זהותו לפריז, וגם  עבר 20"הוא  נולד בפולין ובגיל : 10-9 األسطربحسب

، أي أّن شوبان كان بولندي األصل وقد "היתה למעשה חצויה בין שתי מדינות אלה

بأّن هويته مقسومة  شوبان ، وقد اعتبرفرنساانتقل في العشرين من عمره للعيش في 

 .ما بين بولندا وفرنساחצויה( بالتناصف )
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y42. حالته الفقرة الثالثة، لقد انتقل شوبان من انجلترا إلى باريس بعد تدهور  بحسب

 .1849، وقد توفي في شقته هناك في عام 1848الصحية في عام 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

18:Y42. ( 1طريقة )– فة مسبقة:رمع 

اإلجابة  .يعجب بـ()=  מעריץ"اصلها من الفعل " = حائزة على اعجاب() נערצת"الكلمة "

 .(محبوبة) "אהובה" األقرب هي
 

 السياق:الفهم من  –( 2طريقة )

، ومنها ُيفهم أّن "שופן היה אדם אהוב ועבודתו נערצת ביותר" مذكورة الجملة 15سطر  في

اضافًة إلى . ، ولهذا من المنطقي ان تكون اعماله محبوبة أيًضا("אהוב"شوبان كان محبوبًا )

 -אחת ההוכחות לכך היא שאפילו לאחר יותר מ"ذلك، في الجملة التي تليها مذكور بأّن 

أي أّن احد  ،"שנים מאז מותו, שדה התעופה הבינלאומי בוורשה עדיין נושא את שמו 150

هو أّن المطار الدولي في وارسو يحمل  ("נערצת"البراهين على ذلك )أي على كون اعماله 

عام على وفاته، ومن هنا نستنتج أيًضا اّن الفقرة  150شوبان حتى بعد مرور أكثر من  إسم

 .تحمل اتجاه عام ايجابي، إذ أّن شوبان واعماله كانوا وال زالوا يحظون بحّب واعجاب كبيرين
 

 مفردات لغوية:

 فاشلة =כושלת 

 مكروهة = שנואה

 طويلة = ארוכה
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

19:Y42. ،نقوم بإلقاء  ويكفي أن ال حاجة لمعرفة معنى أي من الكلمات الموجودة في الجملة

ات لنحاول شطب قسم منها وفًقا لمالءمتها مع حرف الجر الذي يتلو الفراغ مكانينظرة على اإل

 مكانيةأي ينتج أّن اإل ،מודה על / ב"و " "נהנה מ" ،"נעזר ב"، "את /מרגיש ב نقول: "מ"(. )"

 الثالثة. مكانيةالوحيدة المالئمة للسياق هي اإل
 

 بدعم كبير من الشعب. يتمتّعترجمة الجملة: المرّشح 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يشعرמרגיש = 

 يستعينנעזר = 

 يشكر ؛يعترف מודה = 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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20:Y42.  وأنه علينا اإلنتباه أّن  أشفق(، كما"ריחם" )لحّل السؤال علينا معرفة معنى كلمة

 ات ال تصّح لغويًا.مكاني" )على(. سائر اإلעלبحرف الجر " على هذه الكلمة أن تكون متلوّة
 

 .عليهترجمة الجملة: العب الّدفاع أدخل هدًفا ذاتيًا وبائًسا، والمشجعون أشفقوا 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

21:Y42.  العالقة بين قسمي الجملة )ما قبل الفراغ وما بعده( هي عالقة سبب ونتيجة، إذ أّن

، ينتج أّن كلمة الوصل المالئمة هي بناًء على ذلك سبب نومه طوال اليوم هو شعوره بالمرض.

 تمّهد لعرض نتيجة السبب المذكور في القسم األول من الجملة. )ولذلك(، إذ أنّها ולכן""
 

)بسبب( ممكن أن تكون إجابة صحيحة لو قمنا بتعديلها لـ  בשל"جابة الرابعة "مالحظة: اإل

 .فعالً من بعدها בשל כך"ا من بعدها، بينما تتّخذ "إسم "בשל"، إذ تتّخذ ובשל כך""
 

 نمت طوال اليوم. ولذلكترجمة الجملة: لم أشعر بأنّي بحالة جيدة، 
 

 :ترجمة سائر اإلجابات

 على أي حالבכל זאת = 

 وإنّماאלא = 

 بسببבשל = 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

22:Y42. " أطاَر(، واإلنتباه إلى أّن عليها أن  הטיס"لحّل السؤال علينا معرفة معنى كلمة(

 ات ال تصّح لغويًا.مكاني. سائر اإلאת"تكون متلوة بـ "
  

 . الطائرةترجمة الجملة: الطيّار أطار 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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 CONTRA-Y5إمتحان  –حلول مفصّلة 

 

 :الفصل األول

1:Y51.  من قراءة أولية للجملة وإلقاء نظرة على اإلجابات نستطيع أن نفهم أّن الحديث يدور

حول قيام التلميذ بتمثيل الصف. على اإلجابة أن تكون عبارة عن فعل إذ أّن الكلمة الناقصة 

األولى  مكانيةبناًء على ذلك، نشطب اإل .כיתתו((ومفعول به התלמיד( محصورة ما بين فاعل )

وصفة، على التوالي. على الفعل أن يتالءم مع الفاعل من حيث العدد  إسمة لكونهما الثانيو

 مكانيةوالجنس، أي أّن على الفعل أن يالئم صيغة المفرد المذكر، ممّا يمكّننا من شطب اإل

الوحيدة  مكانيةعن فعل يالئم صيغة الجمع )نحن(. من هنا، ينتج أّن اإلة، إذ أنّها عبارة الثالث

 ة.الرابع مكانيةالتي تالئم السياق هي اإل
 

تحمل معنيين، إذ أنّه يجوز استعمالها إمّا كفعل مصرّف بزمن المستقبل נציג" مالحظة: كلمة "

 مندوب".   /مع الضمير نحن أو كإسم بمعنى "ممثّل
 

 صّفه باحترام. مثّلتلميذ ترجمة الجملة: ال
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y51. راضي(، واإلنتباه إلى أنّه عندما نريد מרוצה" معنى كلمة " لحّل السؤال علينا معرفة(

 ات ال تصّح لغويًا.مكانيسائر اإلמרוצה מ". أن نقول أّن شخص راضٍ من شيء معين نقول "
 

 بجنوب أفريقيا. من الحياة ترجمة الجملة: العديد من المواطنين غير راضون 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

3:Y51. " َحَث(، واإلنتباه ألّن عليها أن تكون )بَ חיפש" لحّل السؤال علينا معرفة معنى كلمة

הדבר"  חיפש אתيقال "، إذ أنّه بخالف اللغة العربية الدارجة، في اللغة العبرية את"متلوّه بـ "

 חיפש על הדבר". وليس "
 

 في المعجم. عنهاترجمة الجملة: عندما لم أعرف معنى الكلمة، بحثت 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

4:Y51. نفهم أّن الجملة تتكلّم عن معلّمين الذين عادوا  واإلجابات من قراءة أولية للجملة

المطلوب هو إيجاد أفضل كلمة من بين اإلجابات المقترحة للتعبير  .لعملهم بعدما لُبّيت طلباتهم

: נענו = اإلجابة الوحيدة المالئمة هي اإلجابة الرابعة .لُبّيت" في هذا السياقعن كلمة "

 .إسُتجيبوا
 

قد تتحوّل إلى إجابة صحيحة لو غيّرنا تصريف الفعل  أتاحوا("איפשרו" )مالحظة: اإلجابة الرابعة 

تيحوا(، فعندها يصبح معنى الكلمة مالئم للسياقשרו" )"התאפإلى 
ُ
 . أ

 

 .إسُتجيبَتترجمة الجملة: المعلّمون عادوا من االضراب بعدما جميع طالباتهم 
 

 ترجمة سائر اإلجابات: 

 يطلبמבקש =   ביקשו

 يجرّب /يختبر מתנסה =  התנסו 

 يتيح /يمكّن מאפשר =  אפשרו 
 



                                                                                        www.contratest.com 

- 63 - 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

5:Y51. ات وكيفيّة استعمالها في الجملة. بعد تعويض مكانيلحّل السؤال علينا معرفة معاني اإل

ة، إذ أّن سائر الثاني مكانيةالوحيدة التي يصّح استعمالها هي اإل مكانيةات ينتج أّن اإلمكانياإل

عندما تستعمل في السياق الطبي "השתלה" ات غير مالئمة لسياق الجملة. كلمة مكانياإل

 .أو زراعة أجهزة طبية (…يكون الحديث عن زراعة أعضاء )كِلى، رئتين
 

 جهاز لتنظيم نبضات القلب. ُزرعترجمة الجملة: للمريض 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يزرعזורע =  נזרע 

 ُيدِخل بقوّةנועץ =  ננעץ 

 يقطفקוטף =  נקטף 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

6:Y51. لتيا العناية يةنوع عن في الفقرة األولى الشرح يتمّ  لم. خاطئة – االولى اإلجابة 

 . عناية إلى بحاجة أنّها يلق فقط بل الحيوانات، اتحتاجه
 

أّن  هو االولى الفقر في البيطريين االطباء عن ُذكر الذي الوحيد الشيء. خاطئة – الثانية اإلجابة

ترد  ولم ،تعامل أصحاب الحيوانات مع حيواناتهابهدف تحسين  مجموعة منهم قاموا بكتب كتب

  .أي معلومات بخصوص األطباء البيطريين ككل ومساعدتهم للحيوانات
 

 . الكتاب في عنها ُكتب التي معينة حيوانات نواعأ الفقرة األولى ذكرت لم. خاطئة – الثالثة اإلجابة
 

الفقرة األولى تذكر أّن الحيوانات تُسِعد أصحابها وتحّسن من صّحتهم . صحيحة – الرابعة اإلجابة

 .أي أّن الفقرة تتداول العالقة المتبادلة ما بين الحيوانات وأصحابها –وتتساءل بخصوص العكس 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

7:Y51. מוקדש למשמעת, ומהווה  ,לעומת זאת ,: "הפרק האחרון10-8 األسطر بحسب

חומר קריאה מעניין כמעט לכל מגדלי החיות אשר מניחים שעונש הוא הצורה היעילה 

من . זאת תפיסה מוטעית"שביותר לגרום לחיה להתנהג בצורה הרצויה. הספר מסביר 

وفيه يّدعي  ،لحديث عن االنضباطل ُمكرّس الكتاب من خيراأل الفصلخالل هذا اإلقتباس نفهم أّن 

 بعدها من. المرغوبة بالطريقة يتصرف الحيوان لجعل طريقة افضل ليس هو العقابالكتاب أّن 

מכיוון  .למשל, יכול להיות לחוץ ,נובח לב: "כ(12-10)األسطر  ينبح الذي الكلب بمثال يأتينا

خالصة هذا  .שעונש מעלה מתח, אז קיים סיכוי גבוה שהוא רק יחמיר את הבעיה"

 الضغط، من يزيد العقاب أنّ  وبما الضغط، من حالة في اإلقتباس هو أّن الكلب الذي ينبح قد يكون

أّن الهدف من وراء هذا واضح . حالته سوء من هذا يزيد أن احتمال هنالك ،بمعاقبته قمنا ذاإف

 .ما يتعلّمونه بكل ما يتعلّق باالنضباطالمثال هو التوضيح بأّن لدى أصحاب الحيوانات 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

8:Y51. מעלה מתח, אז קיים סיכוי גבוה שהוא  עונש"מכיוון ש :12-11 األسطر بحسب

יותר  הוא הרבההתהנגות טובה  תגמול, לעומת זאת. יחמיר את הבעיהרק 

، كما هو ومكافأتها الحيوانات عقاب بين ما بالمقارنة الكاتب يقوم اإلقتباس هذا في ."אפקטיבי

 .موضّح من األقسام المشّددة
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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9:Y51. هي الكتاب في ةكثير معلومات أنّ  قال لماذا الكاتب يشرح لم. خاطئة – االولى اإلجابة 

 . الفقرة بداية في ذلك ذكر مجرد وانما تقنية
 

 . حياته الشخصيةيذكر عن نواياه بتطبيق مضمون الكتاب على  لم. خاطئة – الثانية اإلجابة
 

 13 سطر في مثالً  الكتاب، عن كثيرة ايجابية معلومات الكاتب يعطينا. صحيحة – الثالثة اإلجابة

 واضحة بطريقة مكتوب الكتاب) : "הספר כתוב בצורה ברורה ומשעשעת להפליא"يذكر أنّ 

هو ) : "הוא מכיל הרבה עובדות מפתיעות"يذكر أنّ  14-13األسطر  فيو ؛للغاية( وممتعة

: "הספר מספק חומר يذكر أنّ  15-16 األسطر وفي (؛مفاجئةال الحقائق من الكثيريحوي 

بمواد شيّقة حتى لو لم تكونوا  يزوّد الكتاب)קריאה מרתק גם אם אתם לא ממגדלי החיות" 

يشرح لماذا من المحبّذ قراءة  الكاتب أنّ  نفهم االقتبايات هذه من. من أصحاب الحيوانات(

 . الكتاب
 

يتّم التطرّق لكون الكاتب معني بتربية حيوان بتاتًا في الفقرة  لم. خاطئة – الرابعة اإلجابة

 . األخيرة
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

10:Y51. " جاء ليصف شيئ ما بخصوص رأي المدير. من هنا، ينتج أنّه חלק על דעתו" التعبير

لكونها ال تتطرّق إلى رأي المدير، وإنّما تشير إلى إثبات شيئ  ،بإمكاننا شطب اإلجابة الثالثة

إذ  ،חלק על דעתו"ات الثالث المتبقية، علينا معرفة معنى التعبير "مكانيمعين. للحسم بين اإل

األولى والرابعة،  اإلجابتينأنّه يشير إلى اإلختالف باآلراء. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

 ع معنى التعبير والجملة األصلية.لكونهما ال تتماشى م
 

 مفردات لغوية:

 ؛ يتقاسم يختلف بالرأيחולק =  חלק 

 رأيדעה = 

 ينشرמפיץ =  הפיץ 

 = يوافقמסכים  הסכים 

 = يثبت ؛ يوبّخ  מוכיח הוכיח 

 يخطئטועה =  טעה 

 يحترمמכבד =  כיבד 
 

 تذكّر:

 اختلف بالرأيחלק על דעתו = 
 

 اختلف بالرأي عن المدير.ترجمة الجملة: هو 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو لم يوافق مع المدير.
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

11:Y51. " للتأكيد على ذلك،  .يدّل أّن الشيء لن يحدث مستقبالً أبًداלעולם" وجود كلمة

 اإلجابتينهو أيًضا بزمن المستقبل. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب "אשקר" نرى أّن الفعل 

األولى والثالثة، لكونهما تحويان أفعاالً بالزمن الماضي والمضارع، على التوالي. للحسم بين 

المتبقيتين، علينا اإلنتباه إلى فحوى الجملة األصلية وإلى أّن الحديث يدور حول وعد  اإلجابتين

ة، إذ أنّها تعمم هذا الرابعذب على شخص آخر، مما يمكّننا من شطب اإلجابة الشخص بأاّل يك

 الوعد. 
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 كلمات وصل مهّمة:

 يِعدמבטיח = 

 يكذبמשקר =  אשקר 
 

 كلمات وصل مهّمة: 

 وال مرّة )مستقبل(לעולם לא = 

 وال مرّة )ماضي(מעולם = 

 = وال مرّة אף פעם 

 اآلنכרגע = 
 

ّ ترجمة الجملة: أنا أعدك   ي وال مرّة سأكذب عليك.بأن

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: أنا أعدك بأني وال مرّة سأكذب عليك.
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

12:Y51.  الحديث في الجملة األصلية يدور حول كون األردن تحّد إسرائيل من الشرق. يجب

كما وأّن الجملة األصلية ال تقوم باستثناء إحدى  ،اإلنتباه إلى انعدام وجود مقارنة بين الدولتين

ة. بإمكاننا الرابعاألولى و اإلجابتينبناًء على ذلك، بإمكاننا شطب  .الدولتين وعرض ميزاتها

شطب اإلجابة الثانية أيًضا، إذ أنّها تشير إلى أّن إسرائيل واألردن تقعان في الشرق األوسط، 

 األصلية.األمر الذي لم يتّم يذكره في الجمة 
 

 مفردات لغوية:

 يحّد )جغرافيًا(גובל =  גובלת 

 متقّدمמתקדם =  מתקדמת 

 يسكنשוכן =  שוכנת 

 مشَتَركמשותף = 
 

 تذكّر:

 غرب| מערב = شرق | מזרח =  جنوب| דרום =  شمالצפון = 
 

 ترجمة الجملة: إسرائيل تحّد من جهة الّشرق باألردن.

 الحّد الشرقي إلسرائيل تقع األردن.ترجمة اإلجابة الصحيحة: وراء 
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y51. " يشير إلى افتتاح قاعة الرياضة. من هنا، ينتج أنّه  في الجملة األصليةנחנך" الفعل

بإمكاننا شطب اإلجابات األولى، لكونها تشير إلى ترميم القاعة، الثالثة، إذ أنّها تشير إلى أّن 

 في أيلول الماضي، والرابعة، لكونها تتطرّق إلى هدم القاعة. بناء القاعة بدأ
 

 مفردات لغوية:

 قاعةאולם = 

 يفتتح ؛ يدرّبחונך =  נחנך 

 يرمّمמשפץ =  שופץ 

 رسمي רשמי =  רשמית 

 يهدمהורס =  נהרס 
 

 ترجمة الجملة: قاعة الرياضة إفُتتحت في أيلول الماضي.

 الماضي. أيلولح الرسمي لقاعة الرياضة كان في ترجمة اإلجابة الصحيحة: اإلفتتا
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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14:Y51.  תוכן הפגישה למלא את :  "הרופא המודרני נדרש היום 2-4بحسب األسطر

 מצריך זמן שנגזל מזמן הפגישהשלו, דבר אשר  בתיק הממוחשבעם המטופל 

في  في يومنا أن يدخل تفاصيل اللقاء مع المريض الطبيب أّن علىأي  ، הקצרה מלכתחילה"

ا والذي يأتي على حساب اللقاء القصير أصالً يتطلب وقتً  الملف الطبي المحوسب، األمر الذي

تؤدّي في نهاية المطاف  ملف طبي محوسب لكل مريض حقيقة وجود أنّ من هنا نفهم  .بينهما

 .ريضإلى تقليل الوقت الفعلي للقاء ما بين الطبيب والم
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

15:Y51.  معرفة مسبقة –( 1)طريقة: 

 .نّها األقرب بالمعنىنشير إلى اإلجابة الثالثة ألعندها  ،إذ كنّا نعرف معنى الكلمة من قبل

 .ازدياد سوًءا = הרעה ؛ تدهور = הידרדרות
 

 :الفهم من السياق –( 2)طريقة 

שהתרחש בשנים האחרונות בסביבת הרופא ואופן עבודתו  השינוי: "8-9بحسب األسطر 

الذي تتطرّق  التغييرأّن أي  ،"ומכאן שצריך למצוא פתרוןבקשר זה,  הידרדרותל גרם

للكلمة داللة  أنّ ممكن ان نفهم . مّما يستلزم إيجاد حلّ  "הידרדרות"إليه الفقرة أدّى إلى 

اإلجابة الثالثة هي الوحيدة ذات معنى  .سلبية، إذ أنّها أدّت إلى وضع الذي يستلزم إيجاد حل

 . ولذلك هي المالئمة سلبي
 

 :لغوية مفردات

 تحّسن = שיפור

 تغيير = שינוי

 تقوية = חיזוק
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

16:Y51. מה הם הדברים אותם הם אם תשאלו מטופלים : "6-7حسب األسطر ب

 –, תקבלו מכולם תשובה כמעט אחידה מצפים לקבל מהרופא בביקור שגרתי אצלו

مذكورة كإحدى اإلجابات التي يتّفق  "אמפתיה"أي أّن كلمة  ،"אמפתיהיחס אישי, הבנה ו

: 7-8أمّا في األسطر  . عليها المرضى عند سؤالهم بخصوص توقعاتهم من زيارة الطبيب

הינם הבסיס עבור רתימת קשר טוב "דברים אלו, לפי עדותם של רוב המטופלים, 

هم أساس العالقة الحسنة ( "אמפתיה"، أي أنّه هذه األمور )بما فيهم "בין החולה לרופא

كداللة على أمر مهم لدى المريض  "אמפטיה"من هنا، وردت كلمة  .ما بين المريض والطبيب

 .طبيبلتأسيس العالقة بينه وبين ال
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y51. תיקי חולים ממוחשבים ומאגרי : "היום, לעומת זאת, 15-16األسطر  بحسب

בבתי חולים ומרפאות שונות הם מקור המידע הראשי של  מידע מרכזיים ממוחשבים

مصادر الطبيب يستمد معلوماته من  أي نفهم من هذا اإلقتباس بأنّ  ،"...תלות זאת. הרופא

الذي يسأل عنه  תלות(التعلّق )"بكلمات أخرى، إّن . بهاתלוי( هو متعلّق ) ولهذا ،محوسبة

 .تعلّق الطبيب بالتكنولوجياالسؤال هو 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

18:Y51.  להפחית מהמרחק ש כמה דרכים בהן הרופא יכול י: "19-22بحسب األسطر

מעת לעת להסתכל בעיני המטופל  ... -אותו יוצר המחשב בינו לבין מטופליו  הרגשי
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النظر في عيون المريض هو أي أّن  ،"לתת לו את ההרגשה שהוא באמת מקשיב וכך

الحاسوب بين الطبيب  يسبّبهاحدى الطرق المقترحة للتخفيف من البعد العاطفي الذي 

 بأنّ  ر المريضوشعزاد كلما  ،كلما نظر الطبيب أكثر في عيون المريض ،من هنا. والمريض

 .من شأن ذلك أن يحّسن العالقة بينهما وبالتالي ،الطبيب يسمعه حقيقةً 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

19:Y51. إذ أّن  ،العالقة بين قسمي الجملة )ما قبل الفراغ وما بعده( هي عالقة سبب ونتيجة

، ينتج أّن كلمة الوصل المالئمة بناًء على ذلك سبب تقييد رّي الجنائن العاّمة هو النقص بالمياه.

تمّهد لعرض السبب الذي أدّى إلى حصول النتيجة المذكورة  )بسبب(، إذ أنّها בגלל"هي "

 .بالقسم األول من الجملة
 

 اه.النقص بالمي بسببترجمة: رّي الجنائن العاّمة ُقيَِّد 
 

 :ترجمة سائر اإلجابات

 كما هو معروفכידוע = 

 لذلكלכן = 

 بالرغم منלמרות = 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

20:Y51.  من قراءة أولية للجملة وإلقاء نظرة على اإلجابات نستطيع أن نخّمن أّن الحديث يدور

وهما ، פ.ט.ר وفاة شخص معين. لحّل السؤال علينا أن نفرّق ما بين فعلين لهما نفس الجذر

מתפטר" بمعنى "يطرد من العمل" ومنها "מפטר" بمعنى "يموت ؛ يتخلّص من" و ""נפטר" 

الثانية والثالثة لعدم مالءمتهما  اإلجابتينحسب ذلك، بإمكاننا شطب ب. بمعنى "يستقيل"

هو "مات ؛ تخلّص من" "נפטר" معنى كلمة أمّا بالنسبة لالجابتين المتبقيتين،  .لسياق الجملة

 مكانيةبما أنّنا نريد االشارة إلى حالة وفاة، ينتج أّن اإل هو "أعفى".פטר" ومعنى كلمة "

 األولى. مكانيةي اإلاألنسب لسياق الجملة ه
 

 بسبب مرض نادر بالقلب. توفيترجمة الجملة: هو 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

21:Y51. ات لنحاول شطب قسم منها وفًقا لمالءمتها مع مكانيأوالً نقوم بإلقاء نظرة على اإل

דבקו و " "ב /"סייעו ל  ،"נרתמו ל"، התעניינו ב"نقول: "ל"(. حرف الجر الذي يتلو الفراغ )"

ة. بعد ذلك، نقوم بإلقاء نظرة على الرابعتين األولى ومكانيأي ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإل ،ב"

ة أكثر دقّة الثاني مكانيةتين المتبقيتين في الفراغ. اإلمكانيالجملة محاولين تعويض كّل من اإل

، أي أّن المعاونة "סייעו לאחריםأو "סייעו במשימה" ، إذ نقول "ةالثالث مكانيةلغويًا من اإل

 .ممكن أن تكون لإلشخاص أو بالمهمة، ولكني ليس للمهمة
 

 لمهّمة إيجاد متبرع مالئم بالكلية إلنقاذ حياة الولد الشاب. تجنّدواترجمة الجملة: الجميع 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يهتّم باألمرמתעניין =  התעניינו 

 يعاون /يساعد מסייע =  סייעו 

 يلتصقדובק =  דבקו 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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22:Y51.  חלום = "חלומה" )في هذا السؤال نبحث عن فعل الذي يتماشى مع الفاعل

على هذا الفعل أن يكون ذو معنى سلبي وذلك ألّن اتجاه الجملة العام هو سلبي لكون . (שלה

هذا األمر كثيًرا، إذ أّن ، ولكن ال يساعدنا "שחקנה הטוב ביותר נפצע"(أفضل العب أصيب )

الوحيدة التي يصّح استعمالها هي  مكانيةاإل .جميع اإلجابات عبارة عن كلمات سلبية اإلتجاه

ات غير مالئمة مكانيأي "الحلم تحطّم". سائر اإلהחלום התנפץ" ة، إذ نقول "الرابع مكانيةاإل

 لسياق الجملة.
 

 بعدما العبه األفضل أصيب. حطّمتترجمة الجملة: حلم الفريق بأن يفوز بالمسابقة 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يلغيפוסל =  נפסל 

 يتصرّف بوحشيةמתאכזר =  התאכזר 

 يخيب أملهמתאכזב =  התאכזב 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

 

 :الفصل الثاني

1:Y52. مع ات لنحاول شطب قسم منها وفًقا لمالءمتها مكانيأوالً نقوم بإلقاء نظرة على اإل

 /"הסביר את / על  ،"ל /"דיווח על ، צילם את"نقول: " על"(.حرف الجر الذي يتلو الفراغ )"

ة. بعد ذلك، نقوم بإلقاء الرابعتين األولى ومكانيأي ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإل ،"חשף את"و  "ל

تين المتبقيتين في الفراغ. يتبقى علينا أن مكانينظرة على الجملة محاولين تعويض كّل من اإل

بما أنّنا نعلم أّن وظيفة  .)الصحفي("העיתונאי" نختار الفعل األكثر مالءمة بأن يقوم به 

يشكّل  قّدم تقريًرا( /بلّغ דיווח" )أّن الفعل " ذا يعنيالصحفيين تتمحور حول تقديم تقارير، ه

 اإلجابة الصحيحة. 
 

اقدّ ترجمة الجملة: الصحفي   عن سرقة عنيفة في تل أبيب. م تقرير 
 

 ترجمة سائر اإلجابات: 

 يصوّرמצלם =   צילם 

 يشرحמסביר =  הסביר 

 يكشفחושף =  חשף 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y52.  من قراءة أولية للجملة وإلقاء نظرة على اإلجابات نستطيع أن نخّمن أّن الحديث يدور

 نفس الجذر لهما حول استقالة العّمال من عملهم. لحّل السؤال علينا أن نفرّق ما بين فعلين

بمعنى "يطرد من العمل" ومنها מפטר" بمعنى "يموت ؛ يتخلّص من" و ""נפטר" وهما  ،פ.ט.ר

الثانية والرابعة لعدم  اإلجابتينبحسب ذلك، بإمكاننا شطب . بمعنى "يستقيل"מתפטר" "

هو "أقالوا" פיטרו" معنى كلمة "أّما بالنسبة لالجابتين المتبقيتين،  .مالءمتهما لسياق الجملة

"استقالوا". بما أنّنا نريد القول أّن العمّال استقالوا من عملهم،  هوהתפטרו" " ومعنى كلمة

 ة.الثالث مكانيةاألنسب لسياق الجملة هي اإل مكانيةاإلينتج أّن 
 

من  استقالواترجمة الجملة: كخطوة احتجاج على الوضع االقتصادي، العديد من العّمال 

 عملهم.
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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3:Y52.  العالقة بين قسمي الجملة )ما قبل الفراغ وما بعده( هي عالقة سبب ونتيجة. إذ أّن

وراء الحوادث العديدة هو حالة الطقس العاصفة. استناًدا لذلك، ينتج أّن كلمة الوصل  نالسبب م

تمّهد لعرض السبب الذي أدّى إلى حصول النتيجة  )بسبب(، إذ أنّها בגלל"المالئمة هي "

 .القسم األول من الجملةالمذكورة ب
 

هو "ألّن"، أي أنّها تمّهد هي أيًضا لعرض السبب، מפני" مالحظة: بالرغم من اّن معنى كلمة "

أي מפני שמזג האויר היה סוער" )إاّل أّن استعمالها في الجملة ال يصّح لغويًا، فعلينا القول "

 .أنّها تتطلّب وجود جملة فعلية وليس إسمية(
 

 حالة الطقس العاصفة. بسببالعديد من الحوادث حدثت ترجمة الجملة: 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 لو لم אלמלא = 

 بالرغم منחרף = 
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

4:Y52. إذ أّن  ،العالقة بين قسمي الجملة )ما قبل الفراغ وما بعده( هي عالقة سبب ونتيجة

  כיكونها بدت ضعيفة ومتعبة أدّى إلى االستنتاج بأنها مريضة. كلمة الوصل المالئمة هي "

تمّهد لعرض السبب الذي أدّى إلى الوصول إلى النتيجة المذكورة بالقسم األول  )ألّن(، إذ أنّها

 .من الجملة
 

 بدت ضعيفة جًدا. ألنها ترجمة الجملة: عرفت أنّها مريضة،
 

 : ر اإلجاباتترجمة سائ

 كان األمر كذلك إذאם כן = 

 وأيًضاוכן = 

 بسببעקב = 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

5:Y52. ،أن نقوم بإلقاء  ويكفي ال حاجة لمعرفة معنى أي من الكلمات الموجودة في الجملة

الفراغ ات لنحاول شطب قسم منها وفًقا لمالءمتها مع حرف الجر الذي يتلو مكانينظرة على اإل

أي ينتج أّن  ،הקפיא את"و " "בפני /"התחנן ל  ،"התעמת עם"، התבצר ב"نقول: "ב"(. )"

 األولى. مكانيةالوحيدة المالئمة للسياق هي اإل مكانيةاإل
 

 في مسكنه ولم يخرج للقاء المتظاهرين. اختبأترجمة الجملة: الوزير 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يواجهמתעמת =  התעמת 

 يتوّسلמתחנן =  התחנן 

 يثلّجמקפיא =  הקפיא 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

6:Y52. دو سيرك وانفراد تميّز على تدلّ  التي االولى الفقرة في مورأ عدة الكاتب ذكر قدل 

 :مثالُ . سولي

األمور في سيرك دو سولي ) מאוד בסירק דו סוליי"שונים הדברים : "3 سطر في -

 .مختلفة(

اهالً )של סירק דו סוליי"  מותג הבידור המיוחד: "ברוכים הבאים ל6-5 في األسطر -
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 .وسهالً بكم بنوع الترفيه المميّز الخاص بسيرك دو سولي(

 :سولي دو سيرك في نراها ان يمكن التي العروض عن يشرح الكاتب 5-4 األسطرفي  -

"לוליינים צוללים אל תוך מבוך מקרני לייזר, בעוד שבצד השני זמרים ורקדנים מופיעים 

 باقي في نراه ما عن 2-1 األسطر في شرح قد كان ان بعد ، وذلكעל פני הר געש מתפרץ"

ים מהתרגשות בעוד שליצנים אדומי אף נופלים על פניהם ק"ילדים צוח: السيرك عروض

من هذه المقارنة يبات  – "לא בדיוק בידור מתוחכם – חישוקים ונמרים קופצים באוויר דרך

 .واضًحا أّن سيرك دو سولي مختلف تماًما عن مفهوم السيرك التقليدي
 

 .الباقي عن السيرك هذا يميّز ما يشرح أن هو الكاتب هدف أنّ  نفهم اإلقتباسات هذه من
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

7:Y52. סירק דו סוליי הוא פרי מחשבתו של גיא לליברטה, : "بالجمل الثانية الفقرة تبدأ

 כאמן רחוב ובילה את רוב לילותיו בשינה על ספסלים ברחובות פעםחי אשר 

 والذي الليبرتي، غاي تفكير ثمرة هو سولي دو سيركأّن  تقول حيث ،מונטריאל, קנדה"

 شوارع في عامة مقاعد على انائم   لياليه اغلب ضىأمو شارع كفنّان مرة عاش

 .الليبرتي ماضي عن نبذة اعطاء هو الجملة هذه هدف أنّ  واضح. كندا مونتريال،
 

סירק  היום"המאמצים שלו בהחלט השתלמו, כך ש فتظهر الجملة: الفقرة نهاية فيأّما 

 دو سيرك اليوم أنّ  حيث ،قد أثمرت جهوده أنّ  أي ،של ממש" דו סוליי הוא אימפריה

 حالة نع معلومات الكاتب يعطيمن خالل هذه الجملة،  .حقيقية امبراطورية هو سولي

 ممّا يدّل على أنّ  جداً، جيدة حالته أنّ  أي ،بتشبيهه إياه باإلمبراطورية اليوم سولي دو سيرك

 .السيرك هذا ّسسأ من هو لكونه ليوما جيدة الليبرتي حالة
 

 .اليوم وحالته الليبرتي ماضي بين ما مقارنةبناًء على ذلك، ال شّك في أّن الكاتب يقوم بإجراء 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

8:Y52.  לא שכח את "למרות ההצלחה שלו, לליברטה : 16-15بحسب األسطر

, ומקצה היום אחוז אחד מההכנסות השנתיות של הקרקס התחלתו הצנועה

أي  ،אותם הוא מריץ" סדנאות הקרקס לילדים חסרי ביתלפרויקטים חברתיים, כמו 

 من% 1 اليوم يخصّصإذ أنّه  المتواضعة، بدايته الليبرتي ىينس لم نجاحه، من بالرغم أنّه

 التي المشرّدين والدلأل السيرك ورشات مثل اجتماعية، لمشاريع السنوية السيرك مدخوالت

 للحالة هةمشاب بحالة الموجودين والداأل يساعد نأ يحاول أّن الليبرتي ذاه من نفهم. يقيمها

 بناًء على ذلك، الكلمة المالئمة أكثر من غيرها لهذا الوصف .بالماضي نفسه هو فيها كان التي

  .تعاطف = הזדהות هي:
 

 : لغويّة مفردات

 خيال = דמיון

 ؛ أمن ثقة = בטחון

 شجاعة = תעוזה
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

9:Y52. למותג הבידור ברוכים הבאים : "7-5 األسطر بحسب. خاطئة – االولى اإلجابة

אטרון, י, שילוב של פעולות קרקס מסורתיות, אופרה ותהמיוחד של סירק דו סוליי

 الكاتب يذكر هنا ."אפקטים טכניים מתוחכמיםתחפושות מרהיבות, מוסיקה מקורית ו

 =) "אפקטים טכניים מתוחכמים" أنّها تشمل ونرى سولي، دو سيرك بينها يدمج التي موراأل

 ال ذلك، إلى اضافةً . التكنولوجيا على تعتمد الليبرتي عروض أنّ  معناه ما ،محنّكة( تقنية تأثيرات
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 . بشأن كون السيرك آخذ بالنمو أو النضوج للتكنولوجيا عالقة
 

: "חלמתי להקים מיזוג בין קרקס 11-10األسطر  في الليبرتي قال. صحيحة – الثانية اإلجابة

 سيركال بين يدمج ما أن حلم أي أنّه ،"קהל בוגר ונבון יותרימשוך אליו אטרון שילת

 العنوان بالتالي، .أكثر اوحكيم   اناضج   اجمهور   اليه يجذب سوف الذي ، األمرلمسرحوا

 قامةإب الليبرتي ارادة من دَ لِ وُ  الذي سولي دو سيرك قصة لنا يشرح ألنّه للنص مناسب المقترح

 .ناضًجا أكثر وبسن أكبر جمهوًرا إليه يجذب سوف الذي مميّز سيرك
 

 ثم ومن للسيرك معينة رؤية كانت لالليبرتي أنّ  القطعة في ُيذكر لم. خاطئة – الثالثة اإلجابة

 . تغيّرت
 

 في يلق إذ ليس جميع العارضين في سيرك دو سولي كبار السن، .خاطئة – الرابعة اإلجابة

 سنة في ، أي أنّه"צעירים מופיעיםהוא גייס להקה של  1984: "בשנת 12-11 األسطر

 .  غارالص عارضينال مجموعة من جنّد 1984
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

10:Y52. " نستطيع أن نخّمن أّن בכיליון עיניים" من قراءة أولية للجملة والتمّعن بالتعبير

شطب اإلجابة الرابعة، التعبير جاء ليصف حالة الشخص أثناء اإلنتظار. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا 

ات الثالثة المتبقية، علينا مكانيلكونها تشير إلى انتظار الشخص الحفلة وحده. للحسم بين اإل

إذ أنّه يشير إلى انتظار الشيء بفارغ الصبر، األمر الذي  ،בכיליון עיניים"معرفة معنى التعبير "

ه الحفلة دون أن ينام )إذ تشكّل األولى، لكونها تتطرّق إلى انتظار اإلجابتينيمكّننا من شطب 

هذه اإلجابة ملهي استنتاج(، والثالثة، لكونها تتطرّق إلى انتظاره الحفلة بصبر، ممّا يناقض 

 .محتوى الجملة األصلية
 

 مفردات لغوية:

 ينتظرמחכה =  חיכיתי 

 حفلةמסיבה = 

 توقّعציפייה = 

 صبرסבלנות = 
 

 تذكّر:

 بفارغ الصبرיפייה = בכיליון עיניים = בקוצר רוח, בצ
 

 ترجمة الجملة: انتظرت الحفلة بفارغ الصبر.

 ب كبير.ترجمة اإلجابة الصحيحة: انتظرت الحفلة بترقّ 
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

11:Y52. " يدّل على كون الشيء مميّز جًدا لدرجة عدم وجود مثيل له، חסר תקדים" التعبير

مّما يمكّننا من شطب اإلجابة األولى، إذ أّن فحواها يتناقض كليًا مع فحوى الجملة األصلية. كما 

الثانية والرابعة، إذ أنّهما تحويان معلومات إضافية واستنتاجات التي  اإلجابتينوأنه يمكننا شطب 

 . لة األصليّةلم يتّم ذكرها بالجم
 

 مفردات لغوية:

 إنجازהישג = 

 منقطع النظير /ال سابقة له חסר תקדים = 

 ال قيمة لهחסר ערך = 

 مفاجئמפתיע = 
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 مميّزמיוחד = 
 

 ترجمة الجملة: إنجازه منقطع النظير.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: إنجازه فريد من نوعه.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

12:Y52. يدّل على وجود مقارنة أو تناقض بين מחד גיסא... ומאידך גיסא" بير "وجود التع

إذ أنّه رغم تصريحه بأّن ليس لديه المال، قد قام بشراء سيارة جديدة. من هنا،  ،طرفي الجملة

تشير إلى كون الجملة جملة כיוון" ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات األولى، إذ أّن كلمة "

تعرض  לו"تشير إلى عرض هدف، والرابعة، لكون كلمة " כדי"أّن كلمة "سببية، الثالثة، إذ 

 شرطًا. 
 

 مفردات لغوية: 

 يّدعيטוען =  טען 

 يحكيמספר =  סיפר 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 من ناحية واحدة... من ناحية أخرىמחד גיסא... מאידך גיסא = מצד אחד... מצד שני = 

 ألنّ כיוון = 

 لكيכדי = 

 لوלו = 
 

دّعى بأّن ليس لديه المال، ومن ناحية أخرى قد اشترى إمة الجملة: من ناحية واحدة هو ترج

 سيارة جديدة.

ترجمة اإلجابة الصحيحة: من ناحية واحدة هو حكى أّن ليس لديه المال، ومن ناحية أخرى قد 

 اشترى سيارة جديدة.
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y52. " جاء ليصف شيئ ما بخصوص الموضوع المطروح في  לא עמד על הפרק"التعبير

لكونها ال تتطرّق إلى ما حدث  ،الجلسة ذاتها. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابة الرابعة

في الجلسة ذاتها، وإنّما تشير إلى عدم المقدرة على تأجيل الموضوع حتى الجلسة. للحسم 

إذ أنّه يشير  ،לא עמד על הפרק"معنى التعبير " ات الثالث المتبقية، علينا معرفةمكانيبين اإل

األولى والثانية،  اإلجابتينطرح الموضوع للنقاش. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب  عدم إلى

 لكونهما ال تتماشيان مع معنى التعبير ومضمون الجملة األصلية.
 

 مفردات لغوية:

 موضوعנושא = 

 جلوس / جلسةישיבה = 

 لرأياختالف باמחלוקת = 

 بكرّس ؛ يهديמקדיש =  הוקדש 

 ُيحِضرמביא =  הובא 

 يعاني ؛ يتحمّلסובל =  סבל 

 تأجيلדיחוי = 
 

 تذكّر:

 طُرِح للنقاشעמד על הפרק = עמד לדיון = 
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 ترجمة الجملة: الموضوع لم ُيطرح للنقاش في الجلسة.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: الموضوع لم ُيعرض للنقاش في الجلسة.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

14:Y52. " تشير إلى أنّه هنالك أهمية للحديد في التطوّر السليم لجسم الطفل. חיוני" كلمة

األولى، إذ أنّها تشير إلى كون الحديد هو المعدن  اإلجابتينمن هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

األكثر أهمية، والثانية، إذ أنّها تشير إلى كون الحديد معدن ذو تأثير هامشي. علينا اإلنتباه أيًضا 

إلى عدم تطرّق الجملة األصلية إلى الكميات التي يحتاجها جسم الطفل من الحديد من أجل 

 ب اإلجابة الثالثة. تطوّره السليم، مما يمكّننا من شط
 

 مفردات لغوية:

 حديدברזל = 

 معدنמינרל = 

 ضروري חיוני = 

 تطوّرהתפתחות =  להתפתחות 

 صالحתקין =  תקינה 

 مهَمل / هامشيזניח =  זניחה 
 

 ترجمة الجملة: الحديد هو معدن ضروري للتطوّر السليم لجسم الطفل.

ًرا هاًما في تطوره السليم لجسم الطفل هو ترجمة اإلجابة الصحيحة: المعدن الذي يلعب دو

 الحديد.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

15:Y52. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 هاالنّ  فهمت() "הבינה" ثانيةال اإلجابة إلى مسبًقا، عندها نشير الكلمة معنى نعرف كنّا اإذ

 .(استنتجت) "הסיקה" لكلمة بالمعنى االقرب
 

 :السياق من الفهم –( 2) طريقة

נהגים למעבדה שלה  16הזמינה כשהיא : "يتّم وصف بحث معين ونتائجه 5-3في األسطر 

חלק מהמוח הידוע בהיותו מעורב  –ההיפוקמפוס העליון הימני ...  ובדקה את מוחותיהם

 تأتي، وبعد ذلك היה גדול בשבעה אחוזים מהרגיל במוחות הנהגים" –בניווט מרחבי 

וחיפוש המקומות המתמשך שינו  שהנהיגה המרובהמזאת  קההסי"מגווייר  الجملة

بأّن كثرة  "بشيء معين"أي ُيفهم أّن الباحثة قامت  ،…" פיזית את מבנה המוחות שלהם

القيادة والبحث المستمر عن األماكن أدّى إلى تغيير جسدي في المخ، إذ تعرض الباحثة في 

تبعتها نتيجة البحث، وبالتالي على  "הסיקה"من هنا نفهم بأّن  .هذه الجملة نتيجة بحثها

 اإلجابة لهذا .أو ما شابه ذلك "فهمت"أو  "وجدت"أو  "استنتجت"معنى هذه الكلمة أن يكون 

 .الصحيحة هي الثانية
 

 : لغوية مفردات

 رفضت = סירבה

 بحثت = חיפשה

 لتسجّ  = רשמה
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

16:Y52. לאחר המחקר הראשון, החליטה מגווייר להסב את 10-8 األسطر بحسب" :

לגלות אם המוחות שלהם שונים מבחינה תשומת ליבה לאתלטים מנטלים, במטרה 
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מבנית כמו מוחות נהגי המוניות, או שהם יודעים להשתמש במוחות הרגילים 

 امهااهتم حوّلت نأ مجواير قررت ول،األ البحث أي أنّه بعد ،"שלהם בהם בצורה יעילה יותר

 مبنىال حيث من مختلفة عقولهم كانت إذا اكتشاف ما بهدف الرياضيين الذهنيين إلى

أي أّن . انجع بصورة العادية عقولهم استعمالأو أّن لديهم القدرة على  جرةاأل سيارات سائقيك

السؤال المطروح ف يالبحث هو: هل القدرات العقلية عند الرياضيين الذهنيين نابعة من وجود 

مختلف للمخ أو هي بسبب استعمالهم للمخ بطريقة مختلفة؟ وهذا هو السؤال مبنى 

 .  الثالثة اإلجابة في المطروح
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y52. עם  לא הלכו בקו אחד: "הממצאים של ניסוי זה 14-13األسطر  بحسب

 توقعات مع تتماشى لم البحث هذا نتائج أي أنّ  ،הציפיות של מגווייר וחבריה למחקר"

 ان حيث "،"לא הלכו בקו אחד المصطلح معنى لنحلّ  ان يمكن. شركائها في البحثو مجواير

 يذهبوا لم إذ منطقية، ناحية من. الخط" بنفس يذهبوا لم" وهي سهلة له الحرفية الترجمة

 اإلجابة ،هنا من. مختلفين كانوا أنّهم يعني وهذا مختلفة، خطوط في ذهبواهم ف الخط بنفس

 .مختلفةשונות = : االولى هي الصحيحة
 

 :لغوية مفردات

 متشابهة = דומות

 ةضمتناق = סותרות

 مطابقة = זהות
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

18:Y52. היה ממצא אחר מעניין 17-15 األسطر بحسب. صحيحة :االولى اإلجابة" :– 

כשהחוקרים בדקו אילו איזורים היו פעילים במוחות האתלטים בזמן שניסו לזכור 

, והם אותם איזורים בהם הם ראו שמדובר באיזורים שלא משמשים לשינוןדברים, 

بحسب هذا اإلقتباس، لقد وجدوا في البحث أّن  .השתמשו נהגי המוניות לניווט מרחבי"

 المناطق نفس وهي ،حفظلل تستعمل ال التي هنيين يستعملون مناطق في المخالرياضيين الذ

  .في الشوارع للتوجيه جرةاأل سيارات سائقي ستعملهاي التي
 

 بحسب وذلك صور، إلى بل بسيطة رموز إلى المعلومات يحوّلون ال هم. خاطئة – الثانية اإلجابة

 : "הפכו את המידע שניתן להם לתמונות".20 سطر
 

 إلى المعلومات لونيحوّ  ال هم كما سبق وذكر في شرح اإلجابة الثانية، .خاطئة – الثالثة اإلجابة

 .صور إلى بل مرقّمة قائمة
 

 الوبالطبع  كيف، يذكر لم هولكنّ  عقولهم بونيدرّ  انهم يل في القطعةق. خاطئة – الرابعة اإلجابة

 . وتحّديات لغازأ طريق عن ذلك يفعلون انهم االستنتاج يمكن
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

19:Y52. " يدّل على وجود تناقض بين طرفي الجملة، إذ أّن الطيارة سُتقلع חרף" وجود كلمة

بالوقت المحدد وذلك بالرغم من وجود العاصفة. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابة الرابعة 

الثانية والثالثة، إذ أّن  اإلجابتينلكونها جملة سردية تخلو من التناقض، كما وأنّه بإمكاننا شطب 

 تعنيان "بسبب" وتشيران لوجود عالقة سبب ونتيجة. בגלל" و " בשל"الكلمتان "
 

 مفردات لغوية: 

 عاصفةסופה = 



                                                                                        www.contratest.com 

- 75 - 
 

 

 كلمات وصل مهّمة:

 بالرّغم منחרף = למרות = 

 بسببבשל = בגלל = 
 

 ترجمة الجملة: بالرغم من العاصفة، الطيارة سُتقلع بالوقت.

 اصفة.قلع بالوقت رغم العترجمة اإلجابة الصحيحة: الطيارة ستُ 
 

 (.4حيحة هي )الص اإلجابة<< 

 

20:Y52. بأنّه يقول  الحديث في الجملة األصلية يدور حول الَقَسم الذي قام به الشخص

الحقيقة، وليس حول اإلشكالية إن كان فعالً يقول الحقيقة أم ال. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا 

 شطب اإلجابات األولى، الثانية والثالثة إذ أنّها ال تكافئ فحوى ومضمون الجملة األصلية. 
 

 مفردات لغوية:

 ُيقسمנשבע = 

 يتكلّمדובר = 

 يناقضסותר =  סתר 

 يشّددיש = מדג הדגיש 
 

 ترجمة الجملة: هو أقسم بأنّه يقول الحقيقة.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو شّدد أّن أقواله هي أقوال صدق.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

21:Y52. " نستطيع أن نخمّن أّن الحديث يدور حول كون על רגל אחת" من قراءة أولية للتعبير

 الوضعية التي يصفها التعبير هي وضعية غير ثابتة الشيء غير ثابت وغير مستمرّ، إذ أنّ 

)الوقوف على رجل واحدة(. علينا اإلنتباه إلى عدم ترجمة التعبير ترجمة حرفية، إذ أّن الحديث 

في الجملة ال يدور حقيقًة حول أشخاص مبتوري الرجل، األمر الذي يمكّننا من شطب اإلجابة 

، إذ أنّه על רגל אחת"متبقية، علينا فهم معنى التعبير "الثانية. للحسم بين اإلجابات الثالث ال

األولى، لكونها تناقض  اإلجابتينيدّل على القيام بعمل بدون التعّمق به، ممّا يمكّننا من شطب 

ما قيل في الجملة األصلية، والثالثة، لكونها ال تتماشى مع ما قيل في الجملة األصلية، إذ أّن 

 .كان مختصًرا الموضوع لم يكن سرّيًا، بل
 

 مفردات لغوية:

 جلطة دماغيةשבץ מוחי = 

 باختصارבקצרה = ≠  بتوّسعבהרחבה = 

 مقطوع ؛ مبتورקטוע =  קטועי 

 سرّيةסודיות = 
 

 تذكّر:

 تعّمقبوقت قصير، بدون על רגל אחת = בזמן קצר, ללא התעמקות = 
 

 ترجمة الجملة: تكلّمنا عن موضوع الجلطة الدماغية بدون تعمّق.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: تكلّمنا عن موضوع الجلطة الدماغية باختصار.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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22:Y52.  ال حاجة لمعرفة معنى جميع الكلمات في الجملة لحّل السؤال، إذ أّن السؤال جاء

انعدام فقط. هذا التعبير يدّل على בקנה אחד" ليفحص مقدرتنا على فهم وتحليل التعبير "

التناقض بين طرفين، مّما يمكّننا من شطب اإلجابات األولى، الثانية والثالثة، إذ أّن جميعها ال 

 .تكافئ الجملة األصلية
 

 مفردات لغوية:

 نتيجةממצא =  ממצאים 

 بحث علميמחקר = 

 استنتاجמסקנה = 

 أوليראשוני =  ראשונית 

 باحثחוקר =  חוקרים 

 سمعاكמנוגד =  מנוגדים 

 مركّب ؛ معّقدמורכב =  מורכבים 

 بالصدفةמקרי =  מקריים 

 متطابقתואם =  תואמים 
 

 تذكّر:

 بدون تناقضעלו בקנה אחד = ללא סתירה = 
 

 االستنتاج األولي للباحثين اإلسرائيليين. ترجمة الجملة: نتائج البحث البريطاني لم يناقضوا بتاتًا

 البريطاني واالستنتاج األولي للباحثين اإلسرائيليين كانوا ترجمة اإلجابة الصحيحة: نتائج البحث

 .متطابقين
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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 CONTRA-Y6إمتحان  –حلول مفصّلة 

 

 :الفصل األول

1:Y61.  من قراءة أولية للجملة نالحظ انعدام وجود الفعل فيها، إذ أنّه ضروري إلكمال معنى

עצה = بناًء على ذلك، نشطب اإلجابة الرابعة ألنّها عبارة عن إسم ) .الجملة بشكل سليم

ات المتبقية عن طريق معرفة أي مكانيممكن التوصّل إلى اإلجابة الصحيحة من بين اإل .نصيحة(

قّدم "ייעץ למישהו" )استشار أحًدا(، היוועץ במישהו" )نقول " .حرف جرّ يتبع كّل منهم

بموجب ذلك، اإلجابة الصحيحة هي  .استشار أحًدا(מישהו" ) "התייעץ עםاستشارة ألحد( و 

 .الثالثة
 

 مربّي الصف على موضوع هام.تشاور مع ترجمة الجملة: هو 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y61. من ח.ז.קمن جذر  ات نالحظ أّن جميعها عبارة عن أفعالمكانيبعد إلقاء نظرة على اإل .

نستطيع أن نخّمن أّن الحديث يدور حول تعزيز الجملتين لبعضهما البعض. أوالً،  الجملةقراءة 

، بينما الفعل عبارة عن جمع مذكّرמשפטים" הة وذلك لكون كلمة "الثاني مكانيةنقوم بشطب اإل

. بعد إلقاء نظرة على سائر اإلجابات وتعويضها في على أنّه جمع مؤنّثمصرّف  في هذه اإلجابة

 ة. الثالث مكانيةاألدق لغويًا هي اإل مكانيةينتج أّن اإلالجملة، 
 

 بعضهما البعض. عّززتاترجمة الجملة: الجملتان 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

3:Y61.  על " الكلمات التي وردت مباشرًة بعد الفراغ، وهيلحّل السؤال علينا اإلنتباه إلى

بما أنّه  .مالئم ليسبق هذه الكلماتשם פועל" المطلوب هو إيجاد " .على الّسرير(המיטה" )

سائر  .أن يستلقي("לשכב" )يتّم عادة االستلقاء على الّسرير، اإلجابة الصحيحة هي 

 .ات ال تتماشى مع سياق الجملةمكانياإل
 

 على السرير كي يستطيع أن يفحصه. أن يستلقيترجمة الجملة: الطبيب طلب من المريض 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يقفעוצר =  לעצור 

 يصّفرשורק =  לשרוק 

 يتجمّدקופא =  לקפוא 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

4:Y61.  يبدو واضًحا أّن  .كتبنبحث في هذا السؤال عن فعل قام به المعلّم بخصوص الئحة

بما أنّه ال يوجد حرف جر وراء الفراغ، علينا  .الفعل المطلوب هو "أعطى" أو "نشر" أو ما شابه

إختيار فعل الذي ال يتّخذ حرف جر، وبالتالي بإمكاننا شطب كّل إجابة تحوي فعالً الذي يتطلّب 

بناًء على ذلك، ممكن شطب اإلجابات األولى، الثالثة والرابعة، إذ نقول:  .أن يتبعه حرف جر

الوحيدة المالئمة للسياق هي  مكانيةأي ينتج أّن اإل ،העיד על"و ""תמך ב" ، המליץ על""

 .الثانية مكانيةاإل
 

 الئحة كتب محبّذة للقراءة في الصيف. نشرترجمة الجملة: المعلّم 
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 ترجمة سائر اإلجابات:

 يوصّيממליץ =  המליץ 

 يؤيّد תומך =  תמך 

 يشهدמעיד =  העיד 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

5:Y61. אין שני אנשים בעולם עם אותו כתב 2-3 األسطر بحسب – اليد لخط بالنسبة" :

 لكل زمميّ  أّن خط اليد يعني هذا. ذاته خط اليد العالمفي  شخصينل ديوج ال أي أنّه ،היד"

 .انسان
 

, בשונה מאנליזה של טביעות אצבעות: "6-5 األسطر بحسب – صبعاأل لبصمات بالنسبة

 تحليل أي أنّه بخالف ،פעמים רבות בעבר כראיה חוקית" נדחתה אנליזה של כתב יד

 الجملة هذه من. قانوني كدليل في السابق عديدة مرات ُرفض اليد خط تحليل االصابع، بصمات

 لمف) انسان لكل زمميّ  أنّه يعني وهذا قانوني، كدليل ُيرفض لم صبعاأل بصمات تحليل أنّ  نفهم

 (. كذلك يُكن لم نإ لُيقبل يُكن
 

من هنا، اإلجابة الصحيحة هي الرابعة، وممكن التأكّد من ذلك أكثر عند شطب اإلجابات الثالث 

 .األولى فهي غير صحيحة
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

6:Y61. ،סריהארי בקיא בתחום של אנליזת כתב 9-7 األسطر بحسب من ناحية واحدة" :

יד, כך שהוא היה זה שהוביל בעבר את הצוות שפיתח תוכנה ממוחשבת אשר מיינה 

 ، أي أنّ "לפי כתובות שנכתבו בכתב ידמכתבים לשירות הדואר בארצות הברית 

ت قام بتصنيف المكاتيب للبريد في الواليا الذي محوسب برنامج طاقم الذي طوّر قاد سريهاري

 معرفة هو البرنامج هذا هدف أنّ  نفهم هنا من .المتحدة بحسب العناوين المكتوبة بخط اليد

أي عند الحديث عن العمل مع البريد، ما يهم هو مضمون  – كتبها من يهم الو الرسالة، مستلم

 .المكتوب )لمعرفة العنوان( وليس هوية كاتبه
 

: "אנו מצפים להיות מסוגלים לקבוע בלי צל של 18-17 األسطر من ناحية أخرى، بحسب

أي أّن سريهاري يقول  ،"נכתב בידי אדם מסויםספק אם מכתב כופר או איום מסוים 

 بتِ كُ  قد تهديد أو فدية مكتوب كان اإذ شك أي دون من أن يحّددوا بوسعهم يكون أن يتوقعبأنّه 

في هذه الحالة التشديد هو على كاتب المكتوب  أنّ  نفهم هنا من. معين شخص يد على

أي عند الحديث عن األمور القضائية، ما يهم هو هوية الكاتب وليس مضمون  –وليس مضمونه 

 .المكتوب
 

السؤال يسألنا بماذا اختلف عمل سريهاري القضائي عن عمله البريدي، واالختالف هو أّن 

إلجابة الثالثة، وهي الصحيحة( وليس مضمون عمله القضائي تطلّب منه تحديد هوية الكاتب )ا

 .المكتوب )اإلجابة الرابعة(
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

7:Y61. من% 97 في فقط دقيق البرنامج كون ،منطقية ناحية من. صحيحة – االولى اإلجابة 

ّ أب االستعانة يرفضون قضاة عدةيمكن ان يجعل  الحاالت   .دالي خط ةدل
 

כנע כבר כמה י: "המחקר של סריהארי ש14-13 األسطر بحسب. خاطئة – الثانية اإلجابة

מהווה שופטים לאשר שימוש בראיות של כתב יד בבתי המשפט שלהם, ודבר זה 

 ان القضاة من العديد اقنع قد سريهاري بحث أي أنّ  ،"סיבה לדאגה עבור עורכי דין רבים
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. كثيرين لمحاميين القلق يسبب الشيء وهذا محاكمهم، في اليد خط أدلّة باستعمال يسمحوا

 .، وهذا يخالف ما جاء في اإلقتباسالمحاميين تقلق ال اليد خط أدلّة أنّ  تقول اإلجابة
 

 .اليد خط أدلّة الستعمال القضاة قبول أو برفض لهذا عالقة ال. خاطئة – الثالثة اإلجابة
 

כמה קל לרמות את צריכים לבדוק "אנו  :16بحسب سطر  .خاطئة – الرابعة اإلجابة

 خداع يتمّ  ان ممكن سهولة أيب يفحصوا ان عليهم ، أي أّن سريهاري يقول بأنّ "התוכנה

 .هذا األمر فحسب فحص يجب أنّه بل ،البرنامج خداع السهل من أنّه ُيذكر لم من هنا، .البرنامج
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

8:Y61. אלו והתחיל כבר להכין  לדאגותמודע : "סריהארי 16-15 األسطر بحسب

 بدأ وقد لتخوّفاتا وجود هذهل واعٍ  سريهاري أي أنّ  ،"כדי להתמודד איתןמחקרים רבים 

 التعامل هو المقصود أنّ  نفهم اإلقتباس هذا بحسب. امعه يتعامل لكي عديدة بحاثأ ربتحضي

 .(דאגות =تخوّفات )ال عم
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

9:Y61. " بسبب( يمّهد لعرض السبب الذي أدّى إلى تبرئة المتّهم، أي מחמת" )وجود كلمة

الثالثة  اإلجابتينأّن العالقة بالجملة هي عالقة سبب ونتيجة. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

لكونهما عبارة عن جمل سردية بدون سبب أو نتيجة. بإمكاننا شطب اإلجابة الثانية  ،والرابعة

 تدّل على وجود عالقة تناقض بين طرفي الجملة.  למרות"أيًضا، إذ أّن كلمة "
 

 مفردات لغوية:

 متّهمחשוד = 

 يبرّئ ؛ يضيف للحساب מזכה =  זוכה 

 ذنبאשמה = 

 شكّ ספק = 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 بسببבשל = מחמת = 

 بالرّغم منלמרות = 

 ؛ قبل ليس بعدטרם = 
 

 ترجمة الجملة: المتّهم ُبرّئ من أي ذنب بسبب وجود الشك. 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: بسبب وجود الشّك، المتّهم ُبرّئ من أي ذنب.
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

10:Y61. " لحاجة بالتحلّي بالصبر. ايشير إلى  في الجملة األصليةלהתאזר בסבלנות" التعبير

تعني "أن يعاني"، לסבול" من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات األولى، إذ أّن كلمة "

 تعني "عتّال". סבל" والرابعة، إذ أّن كلمة " تعني "متحّمل"،"סובלני" الثالثة، إذ أّن كلمة 
 

 مفردات لغوية:

 يتطلّبמתבקש =  התבקש 

 يتحلّى )بـ(זר = מתא להתאזר 

 صبرסבלנות = 

 يعاني ؛ يتحّملסובל =  לסבול 

 تحمّل(סובלנות = متحّمل )סובלני = 
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 عتّالסבל = 
 

 ترجمة الجملة: هو تطلّب بأن يتحلّى بالصبر.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: قيل له أّن عليه أن يكون صبوًرا.
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

11:Y61. " يشير إلى القيام بدعوة كال الطرفين، إذ أّن التعبير يستعمل הן... והן" وجود التعبير

الثانية والثالثة، إذ أنّهما تستثنيان أحد  اإلجابتينلإلضافة. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

الطرفين. كما وأنه بإمكاننا شطب اإلجابة الرابعة، إذ أنّها تشير إلى عدم قيام الشخص بدعوة 

 ن لحفل الزفاف. كال الشخصي
 

 مفردات لغوية:

 يدعوמזמין =  הזמין 

 زواجחתונה = 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 أيًضا... وأيًضاהן... והן = גם... וגם = 

 ولكنאך = 
 

 ترجمة الجملة: هو دعى لحفل الزفاف يوسي وأيًضا سامي.

 يوسي وسامي ُدعيا لحفل الزفاف. كال ترجمة اإلجابة الصحيحة:
 

 (.1صحيحة هي )اإلجابة ال<< 

 

12:Y61. " يشير إلى مصادقة المحكمة على أمر ما. من  في الجملة األصليةנעתר" الفعل

هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجاباتين الثانية، لكونها تشير إلى رفض المحكمة لألمر، والثالثة، 

اإلنتباه إلى أّن باإلضافة، علينا  .لكونها تشير إلى أّن المحكمة ترى أّن الطلب غير واقعي

الحديث في الجملة األصلية يدور حول المحكمة ذاتها، وليس حول المريض أو مقّدمي الطلب، 

فهذا يمكّننا من شطب اإلجابة الرابعة لكونها تتمحور حول مقّدمي الطلب وليس حول المحكمة 

 ذاتها.
 

 ."يعني "رفضית" "תשובה שלילيعني "مواققة" والتعبير תשובה חיובית" مالحظة: التعبير "
 

 مفردات لغوية:

 محكمةבית משפט = 

 يوافقנעתר = 

 طلبבקשה = 

 يفصل מנתק =  לנתק 

 سلبيשלילי = ≠ إيجابي חיובי =  חיובית 

 يرفض מסרב =  סירב 

 يقرّر ؛ يحّدد موعدקובע =  קבע 

 واقعي מציאותי =  מציאותית 

 مقّدمמגיש =  מגישי 

 )بالمحكمة(يدين מרשיע =  הורשעו 
 

ترجمة اإلجابة: المحكمة وافقت على طلب فصل المريض المشرف على الموت من جهاز 

 التنّفس اإلصطناعية.

ترجمة اإلجابة الصحيحة: الجواب الذي أصدرته المحكمة بخصوص فصل المريض المشرف على 
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 الموت من جهاز التنّفس االصطناعي كان إيجابيًا.
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y61. " نستطيع أن نخمّن أّن כבשו את ליבם" من قراءة أولية للجملة والتمّعن بالتعبير

التعبير جاء ليصف مشاعر الوالدين تجاه ابنهم. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابة الرابعة، 

و  (احتلّ כבש" )لكونها ال تتطرّق إلى مشاعر الوالدين، بل تعرض رأيهم. وجود الكلمتين "

في الجملة األصلية قد يدّل على أّن التعبير يحمل معنًى عاطفيًا المشير  (قلبهمליבם" )"

الثانية، لكونها تتطرّق إلى قلق  اإلجابتينلمحبّة الوالدين إلبنهم. بناًء على ذلك، بإمكاننا شطب 

 الوالدين، والثالثة، حيث أنّها تشير إلى تفاجؤ الوالدين.
 

 مفردات لغوية:

 نظرةמבט =  מבטיו 

 يحتّل ؛ يحرز כבשו = 

 قلبלב =  ליבם 

 يقع بحبّ מתאהב =  התאהבו 

 ُيقلقמדאיג =  הדאיגו 

 متفاجئמופתע =  הופתעו 

 جمالיופי =  יופיו 
 

 تذكّر:

 احتّل قلبه، سحرهכבש את ליבו = 
 

 ترجمة الجملة: نظرات الولد احتلّوا قلب والديه.

 إبنهم. نظراتدين وقعوا بحّب ترجمة اإلجابة الصحيحة: الوال
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

14:Y61. كّل  قراءة ولهذا علينا تركه حتى بعد للقطعة، مناسب عنوان عن السؤال هذا يسأل

 .وثم العودة لإلجابة عليه في النهاية االسئلة باقي وحل القطعة
 

האם " ى:االول الجملة في جاء حيث الموضوع، هذا بطرح القطعة تبدأ. صحيحة :االولى اإلجابة

 إذ ،ולמה הם כל כך מפותלים?" מדוע לנחשים אין רגלייםשאלתם את עצמכם פעם 

 الفقرة في. المتداول في القطعة عن طريق طرح هذا سؤال األساسي لموضوعل التمهيد يتمّ 

 لتستطيع فقدتها هاولكنّ  رجالً أ الماضي في امتلكت فاعياأل أنّ  عن قصير شرح هنالك االولى

 على ساعدت التي المهمة واكتشافاته بحث عرض يتمّ  الثانية الفقرة في. رضاأل تحت المشي

 والسبب من وراء ذلك الماء فييس ول االرض وجه على ارجلها فقدت فاعياأل أنّ  الفكرة بناء

כדי להקל על ולא במים, כנראה  רגליהם על האדמה אתנחשים איבדו "הסיקו ש)

ولكن  أيًضا للموضوع التطرق يتمّ  والرابعة الثالثة الفقرة في. ("באדמהעצמם להתחפר 

 متداول "كيف ولماذا خسرت األفاعي أرجلها" الموضوع أنّ  الواضح منللتلخيص،  .بدرجة أقل

 .ا للقطعةعنوانً  يصلح بأن يكون فهو ولهذا القطعة اقسام اغلبية في بتوّسع
 

 يكون ان يمكن ال ولذلك فقط الثالة الفقرة في مطروح الموضوع هذا. خاطئة :الثانية اإلجابة

 .اكملهب للنص نًا مالئًماعنوا
 

 .االرض الماء من كان فاعياأل تطور أنّ  القطعة في مكان أي في يذكر لم. خاطئة :الثالثة اإلجابة
 

 ("טופוגרפיה ממוחשבת"تّم ذكر الصورة الطبقية المحوسبة ) قدل. خاطئة :الرابعة اإلجابة

סריקת האוזן הפנימית "אחרי  :الثانية الفقرة فيالمذكور  البحث في اسُتعملت التي كأداة
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והתבוננות במבנה השלד שלו, הם  טופוגרפיה ממוחשבתשל הנחש בבדיקת 

לפני  תגלית זו לא היתה אפשרית" :الرابعة الفقرة في أيًضا تّم ذكرهاو، كما מצאו..."

אשר תרמה רבות  הטופוגרופיה הממוחשבתבלי הטכנולוגיה של סריקות עשור 

المتعلقة  بحاثاأل في ة هذه التكنولوجيااهمي توضيح تمّ  حيث ،לחקר חיות עתיקות"

ألن يشرح عن الصورة الطبقية   يهدفال ككل النص بالرغم من هذا، ولكن .القديمة الحيواناتب

وهو: لماذا وكيف يتطرّق إلى ذلك خالل الشرح عن الموضوع الرئيسي،  هو المحوسبة، بل

 .فقدت األفاعي أرجلها
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

15:Y61. למדו את שלד הנחש "דיניליסיה : "מדענים אשר 9-5 األسطر بحسب

אחרי סריקת האוזן הפנימית של  –הצליחו להפיק מסקנות אחרות  ... פטגוניקה"

הסיקו ...  התבוננות במבנה השלד שלוהנחש בבדיקת טופוגרפיה ממוחשבת ו

قاموا  الذين العلماء أنّ  أي ،שנחשים איבדו את רגליהם על האדמה ולא במים"

 عن) اخرى استنتاجات إلى يصلوا ان استطاعوا" فتجونيكا دينيليسيا" األفعى بدراسة

 في والتمعن الداخلية ااذنه تفحص بعد – (الثانية في بداية الفقرة ذكرت التي االستنتاجات

 . الماء في وليس رضاأل على أرجلها فقدت اعياألف أنّ  استنتجوا اهيكله مبنى
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

16:Y61. אויבים() عداءأ لبعض من امثلة بالفعل الثالثة الفقرةتعرض . خاطئة :االولى جابةاإل 

الهدف ليخدم  جاء وتعديدها ذكرها ولكنّ  ،("גירית הדבש, הקיפוד...") اسماء ذكر مع ،فاعياأل

الرئيسي من القطعة )كما هو معروض في شرح اإلجابة الثانية( وليس هو نفسه الهدف 

 .الرئيسي منها
 

חלק גדול מאויבי הנחשים הם יצורים : "14-12 األسطر بحسب. صحيحة :الثانية اإلجابة

לא , כמו גירית הדבש, הקיפוד ואפילו נחשים אחרים, כך שאשר חיים מתחת לקרקע

 מה הנחשים בחרו דווקא בהתחפרות באדמה כמנגנון התחבאותברור בדיוק ל

 التي مخلوقات هم عبارة عن فاعياأل اعداء من هذا اإلقتباس يوضّح أّن جزًءا كبيًرا .מטורפים"

 لتفادي رضاأل تحت االختباء فاعياأل اختارت لماذا ليس واضًحا ، وبالتالياالرض تحت تعيش

 الطريقة هذه االفاعي اختارت لماذاعلى ضوء ذلك، ال يسع القارئ إاّل أن يتساءل  .مفترسيها

 .هذا السؤال يشكّل عمليًا الهدف الرئيسي للفقرةو )االختباء تحت األرض(،
 

 ومن الثانية، اإلجابة هذه اإلجابة تحمل عمليًا مضمونًا معاكس لمضمون. خاطئة :الثالثة اإلجابة

 .لتطرحه الثالثة الفقرة جاءت ما عكس تعرض هيف هنا
 

 االفاعي، اعداء وهو بدايتها من اجديدً  اموضوعً  الثالثة تطرح الفقرة. خاطئة :الرابعة اإلجابة

 .اإلجابة هذه شطب نايمكن ولهذا الثانية، الفقرة في بتاتاً  ذكره يتمّ  لم الذي موضوع
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y61. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 الثالثة اإلجابة إلى عندها نقوم باالشارة "،انفعال"والتي تعني "התפעלות"  كلمة نعرف كنّا اإذ

 .االنطباع الجيد = התרשמות :بالمعنى قرباأل هانّ أل
 

 : + شطب اجابات السياق من الفهم –( 2) طريقة

על עברם  מהתגלית התפעלותוהביע את : "ד"ר מארק נורל, 16-15 بحسب األسطر

 מקווה שמחקרים מאותו סוג יוכלו לחשוף יותר: "18 سطر، وبحسب של הנחשים"

، ايجابي هو معنى الكلمة أنّ  نفهم اإلقتباسات هذه من .בנוגע לאובולוציה של זנים נוספים"
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 . إذ أّن الدكتور أعرب عن أمله بأن يتّم تطبيق ابحاث من نفس النوع على أصناف حيوانات أخرى
 

ألنّها " هظتحفّ  = "הסתייגותו )إذا عرفنا معناها( الثانية اإلجابة شطب يمكن على ذلك،بناًء 

עבודתו "والرابعة  "مساهمتهתרומתו = "األولى  اإلجابتينمائلة إلى السلبية، ويمكن شطب 

أو  "عبّر عن مساهمته من االكتشاف"ألنّهما ال تتماشيان مع الجملة )فال يجوز القول  "عمله= 

 .("عن عمله من االكتشافعبّر "
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

18:Y61. السؤال هذا لحلّ  والرابعة الثانية الفقرة من المعلومات تجميع علينا: 

: "ד"ר מארק נורל, הביע את התפעלותו 16-15 األسطر في وتحديًدا الرابعة الفقرة في

לא הייתה אפשרית  תגלית זו, כך שהוא אמר שמהתגלית על עברם של הנחשים

 هذا أي أنّ  ،"הטופוגרפיה הממוחשבתבלי הטכנולוגיה של סריקות לפני עשור 

 االفاعي، بماضي القصد ما نعرف لكي. االفاعي ماضي حول االكتشاف هو االكتشاف

 -في الماضي  - لديها كان االفاعي أنّ  هو المقصود أنّ  نفهم ومنها الثانية الفقرة إلى نتوجه

: "מצאו מבנים 9-8 األسطر وذلك بحسب االرض، تحت المشي من نلتتمكّ  فقدتها التي رجلأ

רגליהם  אתהסיקו שנחשים איבדו יחודיים שקיימים היום בלטאות ונחשים מודרניים ו

  ."על האדמה ולא במים, כנראה כדי להקל על עמצם להתחפר באדמה
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

19:Y61. " إذ أنّه جاء فقط ليشّدد لنا على  ،أي "فعل مساعد" פועל עזר"هو "היתה" الفعل

عامل الزمن )أّن الشيء كان يحدث بشكل مستمرّ بالماضي(. يتلو الفعل المساعد عادًة فعل 

الوحيدة التي تالئم  مكانيةآخر بالزمن المضارع )تماًما مثل اللغة العربية(. من هنا، ينتج أّن اإل

 ة.الثالث مكانيةسياق الجملة هي اإل
 

مالحظة: يمكننا االستعانة بالفعل المساعد الموجود في بداية الجملة، إذ أنّنا نرى أنّه متلو 

 بفعل بصيغة المضارع.
 

 على هذا. ستندمترجمة الجملة: لوال لم تقم بتوديع جّدتها قبل السفر، لكانت 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

20:Y61. ש.מ.רمن جذر  ات نالحظ أّن جميعها عبارة عن أفعالمكانيبعد إلقاء نظرة على اإل. 

نستطيع أن نفهم أّن الحديث يدور حول االحتفاظ بقانون ما، أي عدم تغييره.  الجملة من قراءة

بما أنّنا ال نعلم من هو الفاعل الذي سيقوم باالحتفاظ بالقانون، ينتج أّن على الفعل المختار أن 

 الوحيدة المالئمة هي األولى. مكانيةالتالي، اإليكون بصيغة المبني للمجهول. وب
 

 .سُيحَتَفظ بهترجمة الجملة: القانون هذا 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

21:Y61.  ال حاجة لمعرفة معنى أي من الكلمات الموجودة في الجملة، إذ يكفي أن نقوم

ع حرف الجر الذي يتلو ات لنحاول شطب قسم منها بحسب مالءمتها ممكانيبإلقاء نظرة على اإل

أي ينتج  ،הדאיג את"و " "הזהיר את / מ" ،"הפציר ב"، העביר ל / את"نقول: "ב"(. الفراغ )"

 .يتوّسل: הפציר = ةالثاني مكانيةالوحيدة المالئمة للسياق هي اإل مكانيةأّن اإل
 

 .في فترة الحرب أاّل يسافروا إلى تركيابنائه أل توّسل األبترجمة الجملة: 
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 ترجمة سائر اإلجابات:

 يمرّرמעביר =  העביר 

 يحّذرמזהיר =  הזהיר 

 ُيقلقמדאיג =  הדאיג 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

22:Y61.  ال حاجة لمعرفة معنى أي من الكلمات الموجودة في الجملة، إذ علينا باألساس

اإلنتباه إلى مبنى الجملة. نقوم بتعوبض اإلجابات لنحاول شطب قسم منها بمساعدة التدقيق 

)وهي الصيغة المستعملة في  את האדם מלעשות משהו" הניאنقول: ". في مبنى الجملة

"הביא את האדם  ،מלעשות משהו"(وليس "ת משהו" )"הניע את האדם לעשוالجملة(، 

ال تالئم أبًدا هذا المبنى. ف)عبّر(  הביע"كلمة "أّما  ."מלעשות משהו"(وليس לעשות משהו" )

 مكانيةالوحيدة المالئمة لمبنى ومعنى الجملة هي اإل مكانيةأي أنّه استناًدا لذلك، ينتج أّن اإل

 األولى.
 

 دعمه للمرشح للرئاسة. بالعدول عنرئيس الحكومة  أقنعترجمة الجملة: ضغط الجمهور 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يحّفز ؛يحرّك מניע =  הניע 

 ُيحِضرמביא =  הביא 

 يعبّرמביע =  הביע 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

 

 :الفصل الثاني

1:Y62.  عليها أن تكون يكتب(، وعلينا اإلنتباه ألّن כותב" )عرفة كلمة "ملحل السؤال علينا

 ات ال تصّح لغويًا.مكانيبواسطة(. سائر اإل /يكتب بـ כותב ב" )، إذ نقول "ב"متلوّه بحرف الجر "
 

 .بقلم رصاصترجمة الجملة: عند عدم وجود قلم حبر، أكتب 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

2:Y62.  من قراءة أولية للجملة نستنتج أّن الحديث يدور حول خرق الشركة للقانون. المطلوب

اإلجابة الوحيدة المالئمة للسياق هي  .هو إيجاد فعل تتّخذه الشركة والذي يالئم هذا السياق

 .سائر اإلجابات ال تالئم سياق الجملة. )ُغرّمت("נקנסה" الثانية 
 

 بسبب خرقها للقانون. ُغّرمتترجمة الجملة: الشركة 
 

 ترجمة سائر اإلجابات:

 يستقيلמתפטר =  התפטרה 

 شعر باإلهانةيנעלב =  נעלבה 

 يعتزلפורש =  פרשה 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

3:Y62. إذ أنّه ضروري إلكمال معنى الجملة من قراءة أولية للجملة نالحظ انعدام وجود الفعل ،

اإلجابة الثالثة تُشطب  .وليس فعل"שם פועל" اإلجابة الرابعة تُشطب لكونها  .بشكل سليم

المتبقيتين علينا معرفة معنى واحدة  اإلجابتينالنعدام وجودها باللغة العبرية. للحسم بين 
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؛  فمعناها "يشّغلמעסיק" هو "يتعامل" أّما كلمة "מתעסק" معنى كلمة " .منهما على األقل

 األولى. مكانيةهي اإللمالئمة لسياق الجملة اإلجابة ا ."يشَغل
 

 مع موضوع مثير لالهتمام. سيتعاملترجمة الجملة: العالم 
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

4:Y62.  من قراءة أولية للجملة، نستطيع أن نستنتج أّن المواطنين قاموا بشيء معين مقابل

الوحيدة المالئمة للسياق هي  مكانيةأّن اإلات نرى مكانيبيت الرئيس. عند إلقاء نظرة على اإل

 ة، إذ أنّها تشير إلى قيام المواطنين بالتظاهر واإلحتجاح مقابل بيته.الثاني مكانيةاإل
 

 مقابل بيت رئيس الحكومة.  تظاهرواترجمة الجملة: المواطنون 
 

  ترجمة سائر اإلجابات:

 يقصف מפגיז =   הפגיזו

 يضايقמציק =  הציקו 

 يبرّرמצדיק =  הצדיקו 
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

5:Y62. 500מאדים  יום בשלב השלישי שלכ: "משתתפים 6-4 األسطر بحسب, 

פרויקט שיעזור למדענים להבין איך יתמודדו אנשים עם האתגרים 

 الكاتب يشرح ."יים שתציב בפניהם הטיסה הארוכה למאדיםזהפסיכולוגיים והפי

 سيتعاملون كيف فهم على العلماء يساعد سوف الذي مشروع هو  500 المريخ مشروع أنّ  هنا

 بكلمات. المريخ إلى الرحلة مامهمأ تضعها سوف التي والجسدية النفسية ياتالتحدّ  مع الناس

 .المريخ إلى الرحلة لظروف الناس فعل ردود ستكون كيف فهم إلى المشروع يهدف اخرى،
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

6:Y62. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 من حيث لها االقرب هانّ أل ةالثاني اإلجابة إلى نشير مسبًقا، عندها الكلمة معنى نعرف كنّا اإذ

 ."مكتظّين"تعني  צפופים"" وَ  "مضغوطين"تعني  "דחוסים" ، إذ أنّ المعنى
 

 : السياق من الفهم –( 2) طريقة

 لديهم ليس أنّ  أي ،"אולם אין להם נוחות או פרטיות" وردت الجملة: 12-11 األسطر  في

، أي كمثال : "איזורי השינה למשל, מאוד דחוסים"ت الجملةجاء بعدها منو. وخصوصية راحة

 أنّ  نفهم .جًدا "דחוסים"على ذلك )= على عدم وجود الراحة والخصوصية( هو أّن مناطق النوم 

ذلك وبعد معاينة اإلجابات المقترحة، نجد أّن بناًء على  .سلبي يكون ان يجب الكلمة معنى

 .اإلجابة الوحيدة المالئمة من حيث اإلتجاه والمعنى والسياق هي اإلجابة الثانية
 

 : لغوية مفردات

 مستعجلة = דחופים

 مشتركة = משותפים

 خاصّة = פרטיים
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

7:Y62. אפילו הרעיון של בידוד : "אבל 16-15 األسطر بحسب. صحيحة – االولى اإلجابة

 اإلقتباس هذا في .בשלב השלישי" ימים לא הרתיע את המשתתפים 500למשך 
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 من. الثالثة المرحلة في المشتركين تردع لم يوم 500 لمدة العزلة فكرة حتى أنّ  الكاتب يقول

: المشتركين ردع عدم وراء من السبب شرحي يهدف ألن الذي بمثال الكاتب يأتينا ذلك، بعد

כשהאדם הראשון יניח את רגלו על מאדים, " "כפי שאחד מחברי הצוות הסביר,

 أنّه أي ،סוף.""נעד אי אני אוכל להגיד שלקחתי חלק בתהליך, וזה דבר מתגמל

 يكون سوف المريخ، على رجله انسان وّلأ يضع عندما" ،طاقمال عضاءأ أحد شرح بحسب

ّ أ اقول نأ بوسعي  هذه من. "الحدود ابعد إلى مكافئ وهذا العملية، بهذه اشتركت نين

 االشتراك من المشتركين يخاف لم لماذا لنا يشرح الكاتب أنّ  نفهم ان يمكن اإلقتباسات

 لهم مكافئةقد تكون  المشروع ائجنت نّ أل ذلكو االعتيادية، غير ظروفه من بالرغم بالمشروع

 .اكثيرً 
 

 .طولاأل الثالثة المرحلة كون وراء من السبب هو ما الكاتب يذكر لم. خاطئة – الثانية اإلجابة
 

لقد تّم  .في الفقرة الثالثة ابتاتً  الموضوع هذا إلى الكاتب قيتطرّ  لم. خاطئة – الثالثة اإلجابة

 .سنة 20الذكر في بداية القطعة أّن التخطيط هو الوصول إلى المريخ خالل 
 

 بل ،الثالثة الفقرة في بعزلة المشروع اجراء يجب لماذا الكاتب يذكر لم. خاطئة – الرابعة اإلجابة

 .، إذ قيل أّن السبب هو محاكاة مدة الرحلة الحقيقية إلى المريخالثانية الفقرة في ذلك ذكر
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

8:Y62. صحيًحا ألّن النص يتحّدث عن  العنوان هذا يكون ان يمكن ال. خاطئة – االولى اإلجابة

جميع األحداث تجري على الكرة األرضية  ، إذ أنّ يوم 500الوجود في الفضاء لمدة  تشابهوضعية 

 . وليس في الفضاء
 

تّم التطرّق إلى  حيث كممتعة، المريخ إلى من الصعب وصف الرحلة. خاطئة – الثانية اإلجابة

 .في الفقرة الثانية مدى صعوبة ظروف الرحلة في القطعة، وباألخص
 

ال شّك في أّن الرحلة هي مهّمة جًدا، وقد تّم التأكيد على ذلك . صحيحة – الثالثة اإلجابة

بالمقابل لذلك، ليس الحديث عن  .("המסע החשוב"باألخص في الفقرة األخيرة )وبالتالي 

أي مكان )وبالتالي  أي أنّهم لم يذهبوا إلى –رحلة حقيقية، إذ أّن المشتركين لم يغادروا األرض 

 .لهذا يشكّل هذا العنوان عنوانًا مناسبًا .("לשום מקום"
 

 المريخ، إلى بالطريق الحياة قيد على البقاء يتمّ  كيف تشرح القطعة لم. خاطئة – الرابعة اإلجابة

 على المريخ إلى الطويلة الرحلة تأثيرات دراسةالتجربة هو  أّن الهدف من وراء هذه قيل بل

من التخطيط بشكل  الفضاء وكاالت تمكّنت لكي ، وذلكمن ناحية نفسية وجسدية شخاصاأل

 .سنة 20صحيح للرحلة الحقيقية إلى المريخ خالل 
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

9:Y62. " تداّلن على بحث اليونان عن المساعدة. من هنا، ينتج أنّه מחפשת סיוע" الكلمتان

الثالثة والرابعة، إذ أّن اليونان ال تبحث على استشارة وال على عملة  اإلجابتينبإمكاننا شطب 

جديدة. يمكننا أيًضا شطب اإلجابة الثانية، إذ أنّه لم يتّم التطرّق بالجملة األصلية إلى بحث 

 اليونان عن تبرّعات من أشخاص أغنياء في العالم. 
 

 مفردات لغوية:

 مساعدة / عونסיוע = 

 دوليבינלאומי = 

 إقتصادכלה = כל

 ينهارמתמוטט =  התמוטטה 
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  أزمةמשבר = 

 تبرّعתרומה =  תרומות 

 ينقذמציל =  להציל 

 رأيחוות דעת = 

  مختصّ מומחה =  מומחים 

 دينחוב =  חובות 

 عملةמטבע = 

 = ينهار קורס קרסה 
 

 بعدما انهار اقتصادها. دوليةترجمة الجملة: اليونان تبحث عن مساعدة 

 اإلجابة الصحيحة: اليونان تبحث عن مساعدة من مدن العالم بسبب أزمتها المادّية.ترجمة 
 

 (.1اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

10:Y62. " للفرع  ينيدّل على تزامن أمرين سوية، إذ أّن اقتحام السارقבמהלך" وجود كلمة

تزامن مع ورديّته. اإلجابة الوحيدة التي تكافئ الجملة األصلية هي اإلجابة الثالثة، إذ أّن كلمة 

 تشير أيًضا إلى حدوث أمرين في ذات الوقت. בזמן" "
 

 مفردات لغوية:

 ورديّةמשמרת = 

 يقتحمפורץ =  פרצו 

 سارقגנב =  גנבים 

 فرعסניף = 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 خاللן = במהלך = בזמ

 بعدאחרי = ≠ قبل לפני = 

 نحو / بمقربة منלקראת = 
 

 ترجمة الجملة: خالل ورديّتي اقتحم السارقون الفرع.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: اقتحم السارقون الفرع أثناء ورديّتي.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

11:Y62. " وبالتالي ينتج أنّه بإمكاننا  يدّل على تناقض بين طرفي الجملة אך"وجود كلمة

شطب اإلجابة الرابعة، إذ أنّها عبارة عن جملة سردية بدون أي تناقض في داخلها. علينا اإلنتباه 

أيًضا إلى فحوى الجملة األصلية وإلى أّن الحديث يدور حول جمال المدينة وغالئها دون التطرّق 

 األولى والثانية.  اإلجابتينإلى رأي الناس عامّة، مّما يمكّننا من شطب 
 

 مفردات لغوية:

 غاليיקר =  יקרה 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 ولكنאך = 

 بخالفבניגוד ל = בשונה מ = 

 من ناحية واحدة... من ناحية أخرىמחד גיסא... מאידך גיסא = 
 

 ترجمة الجملة: لندن مدينة جميلة ولكنّها غالية.

 من ناحية أخرى أنّها غالية. .جميلةترجمة اإلجابة الصحيحة: من ناحية واحدة لندن 
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 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

12:Y62. " جاء ليصف شيئ ما بخصوص تصّرف الشخص.עמד על רגליו האחוריות" التعبير 

لكونها ال تتطرّق إلى ما فعله الشخص، وإنّما  ،من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابة األولى

تشير إلى تلّقيه العقاب. يمكننا أيًضا شطب اإلجابة الرابعة، إذ أنّنا نستطيع أن نخمّن أّن التعبير 

تين مكانيفي الجملة األصلية يتطرّق إلى شيء الذي يتطلّب قوّة وإصرار. للحسم بين اإل

إذ أنّه يشير إلى كون  ،עמד על רגליו האחוריות""المتبقيتين، علينا معرفة معنى التعبير 

الشخص تصرّف بعناد وإصرار. بناًء على ذلك، بإمكاننا شطب اإلجابة الثانية، لكونها ال تكافئ 

 مضمون الجملة األصلية.
 

 مفردات لغوية:

 عقابעונש = 

 يبدي ؛ يتظاهرמפגין =  הפגין 

 قوّةכח = 

 يصرّ ؛ يعنّدמתעקש =  התעקש 

 يعتذرמתנצל =   התנצל
 

 تذكّر:

 عنّد، لم يتنازلעמד על רגליו האחוריות = התעקש, לא ויתר = 
 

 ترجمة الجملة: هو عنّد ولم يتنازل.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو عنّد.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

13:Y62. " يدور يعني "يخفي"، أي أنّنا نستطيع أن نخّمن من ذلك أّن الحديث העלים" الفعل

حول غّض النّظر عن شيء ما. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات األولى، إذ أنّها تشير 

إلى قيام الشرطي بمعاقبة الشخص، الثالثة، إذ أنّها تضيف معلومات على الجملة األصلية 

بحديثها عن نوم الشرطي )فهي تشكّل ملهي ترجمة حرفية(، والثالثة، حيث أنّها تشير إلى 

 يام الشرطي بإنذار السائق.ق
 

 مفردات لغوية:

 شرطيשוטר = 

 يخفي ؛ يبيدמעלים =  העלים 

 مخالفةעבירה =  עבירת 

 يعاقبמעניש =  העניש 

 ينّفذמבצע =  ביצעתי 

 يتطرّقמתייחס =  להתייחס 

 يميّز ؛ يالحظמבחין =  הבחין 

 يحّذرמזהיר =  הזהיר 
 

 تذكّر:

 يغّض النظرם = מעלים עין = בוחר להתעל
 

 ترجمة الجملة: الشرطي غّض النظر عن مخالفة السير التي قمت بها.

 .ترجمة اإلجابة الصحيحة: الشرطي قرّر أاّل يتطرّق إلى مخالفة السير التي قمت بها
 

 (.2اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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14:Y62.  עליהם לתת מחשבה רבה וקשה נובע ש : "ומכאן2-3بحسب األسطر

أّن على األطبّاء أن يفكروا مليًا بالتوقيت أي ، "לפרושבו הם צריכים  המתאיםלעיתוי 

 .الصحيح لتقاعدهم
 

 .(4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

15:Y62. مسبقة معرفة –( 1) طريقة: 

 التي اإلجابة ، عندها يتبقى علينا أن نشير إلى(يراقب =) "משגיח" كلمة معنى نعرف كنّا إذ

 . يشرف ؛ يفحص: מפקח = الثانية وهي األقرب، المعنى تحمل
 

 :الفهم من السياق –( 2)طريقة 

اقتراح طريقة للتعامل مع قضية الجيل المناسب لتقاعد  خالل الحديث عنتّم ذكر هذه الكلمات 

"לתת לרופא לבחור בעצמו את הפעולות אותן הוא : 11-10، وذلك بحسب األسطر االطباء

، ويفهم من هذا "אחר משגיח על עבודתו תוך כדי שגורםמסוגל לבצע בשלום 

 ةيختار بنفسه العمليات التي يستطيع القيام بها بسالم أنيجب السماح للطبيب  أنّه اإلقتباس

منطقية للحفاظ على سالمة  إمكانية أكثر"גורם אחר משגיח על עבודתו". أّن في حين 

هي ان يقوم جهاز يراه مناسبًا، بما ف تصرّ لل مكانيةالطبيب والمرضى في حالة اعطاء الطبيب اإل

ال تصّح إذ أنّها تحّد بشكل واضح من استقاللية باقي اإلجابات  (.اإلجابة الثانية) بمراقبته آخر

 .الطبيب
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

16:Y62. למרות שאין איתו מספיק נסיון  :17 سطر في جاء لقد. خاطئة: االولى اإلجابة"

 .اآللية لم تكن آلية مجرّبة، وذلك بخالف ما تنصّه اإلجابة األولى، أي أّن עדיין"
 

: "הוחל מנגנון מורכב בבית חולים 14-16بحسب األسطر . صحيحة :اإلجابة الثانية

וזאת על מנת לתת להם  מתבצעת הערכת כירורגים מבוגריםבבולטימור בעזרתו 

תעודת כשירות במקרה והם מפגינים יכולת עבודה איכותית וכך לאפשר להם להמשיך 

أي أّن  ،לעבוד, או להצביע על בעייתיות במקרה והם מפגינים איכות עבודה ירודה"

يتّم تقييم عمل الجراحين الكبار في الّسن، إذ يتّم غربلة أولئك الذين هذه اآللية،  بواسطة

 .من بين جميع الجراحين الذين تّم تقييمهممون بعمل على مستوى مرتفع يقو
 

 على بعمل يقوم طبيب لكل تمنح كفاءة شهادةتّدعي هذه اإلجابة بأّن . خاطئة :الثالثة اإلجابة

 اختصاصات من أطباء تشمل ولم الجراحين األطباء إلى فقط تطرّقت اآللية ولكنّ  مرتفع، مستوى

 .أخرى
 

 بتحسين المعنيين جرّاحين أطباء عن النص في شيء أي يتّم ذكر لم. خاطئة :الرابعة اإلجابة

 .قدراتهم، وانّما كان التطرّق آللية تقييم فحسب
 

 .(2اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

17:Y62.  מורכב בבית חולים בבולטימור בעזרתו  הוחל מנגנון: "14-18بحسب األسطر

הוא להפחית טענות  המטרה של מנגנון זה…  מתבצעת הערכת כירורגים מבוגרים

, יכול להיות מספיק נסיון עדיין איתואין ודאגות לגבי רופאים מבוגרים, ולמרות ש

أّن الحديث يدور حول من هذا اإلقتباس واضح  ."יהווה פתרון לבעיה רגישה זו שהוא

 .اآللية( =( "המנגנון"
 

 .(1اإلجابة الصحيحة هي )<< 
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18:Y62. السنالتعامل مع الطبيب الكبير في  الفقرة الثانية ذكرت وجهتي نظر بخصوص 

מחייב בו רופא צריך לפרוש, והשניה היא לתת  האחת היא קביעת גיל(: "11-9)األسطر 

לבצע בשלום תוך כדי שגורם אחר  אותן הוא מסוגל לרופא לבחור בעצמו את הפעולות

وجود  تقاعد ثابت لدى األطباء، والثانية هياألولى هي فرض جيل  –משגיח על עבודתו" 

جسم مراقب ومقيّم لعمل الطبيب وبحسب ذلك تحديد ما إذا كان الطبيب مالئًما لالستمرار 

 .في عمله
 

נדמה שאי אפשר להסתמך בלבד על :"( 22-21أّما بحسب الفقرة األخيرة )األسطر 

מור על טובת הרופאים שיש יש צורך בפיקוח אקטיביהערכת הרופא לכישוריו, ומכאן 

للحفاظ  على عمل الطبيب المتقّدم في السن توجد حاجة لرقابة فّعالة – והמטופלים כאחד"

 . على حّد سواءعلى سالمة االطباء والمرضى 
 

من الواضح بأّن الفقرة األخيرة تعرض رأيًا الذي يتماشى مع وجهة النظر الثانية المعروضة في 

 .الفقرة الثانية
 

 .(3اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

19:Y62. يقول أّن لدى مرض السّل العديد من المميّزات، ويمّهد  ةالقسم األول من الجمل

لعرض قسم منها دون إدراجها حسب أهمية معينة. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب اإلجابات 

والتي تشير إلى كون المميزات المذكورة هي األكثر העיקריים" األولى، وذلك لوجود كلمة "

أهمية، الثانية، لكونها تشير إلى أّن مميّزات المرض هي المميّزات المذكورة فقط وال يوجد 

 غيرها، والثالثة، لكونها تستثني المميّزات المذكورة من مميّزات المرض. 
 

 مفردات لغوية:

 ؛ يميّز ميزةמאפיין =  מאפיינים 

 مرض الّسِلשחפת = 

 حرارةחום = 

 وزن ؛ ميزانמשקל = 

 أساسيעיקרי =  עיקריים 

 حصريבלעדי =  בלעדיים 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 مثلכגון = 

 بشكل عامבדרך כלל = 
 

 ترجمة الجملة: هنالك عّدة مميّزات لمرض السّل، مثل الحرارة المرتفعة وفقدان الوزن.

 عة وفقدان الوزن هما أمثلة لمميّزات مرض السّل.ترجمة اإلجابة الصحيحة: الحرارة المرتف
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

20:Y62. " لوال( يدّل على كون الجملة مشروطة. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا לולא" وجود كلمة(

تدّل والتي  )بالرّغم من( למרות"األولى والثانية، لكونهما تحويان كلمة الوصل " اإلجابتينشطب 

تين المتبقيتين، علينا اإلنتباه إلى فحوى مكاني. للحسم بين اإلوجود تناقض في الجملةعلى 

الجملة األصلية وإلى أّن الحديث يدور حول عدم سفرة إلى الواليات المتّحدة بسبب خوفه، إذ 

للشرط الموجود بالجملة  الثالثة ألنّها تعرض شرطًا معاكًسا مكانيةأّن ذلك يمكّننا من شطب اإل

 صلية.األ
 

 الواليات المتّحدةארה"ב = ארצות הברית = مالحظة: 

 



                                                                                        www.contratest.com 

- 91 - 
 

 مفردات لغوية:

 خوفפחד = 

 طائرةמטוס = 

 يسافرנוסע = 
 

 كلمات وصل مهّمة:

 لوالלולא = 

 بالرغم منלמרות = 

 إذ / لوאם = 

 لو لمאם לא = 
 

 ترجمة الجملة: لوال خوفي من الطائرات، لكنت سافرت إلى الواليات المتّحدة.

 من الطائرات، لكنت سافرت إلى الواليات المتّحدة. أكن خائًفا جمة اإلجابة الصحيحة: لو لمتر
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

21:Y62. " نستطيع أن نخّمن أّن אכל את הלב" من قراءة أولية للجملة والتمّعن بالتعبير

التعبير جاء ليصف حالة الشخص ومشاعره تجاه ما فعله. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

األولى والثالثة، لكونهما تصفان أحداثًا لم يتّم ذكرها في الجملة األصلية وال تتطرّقان  اإلجابتين

אכל ة معنى التعبير "تين المتبقيتين، علينا معرفمكانيإلى مشاعر الشخص. للحسم بين اإل

 إذ أنّه يدّل على الشعور بالندم، األمر الذي يمكّننا من شطب اإلجابة الثانية. ،את הלב"
 

 مفردات لغوية:

 عمل /فعل מעשה =  מעשיו 

 مظلومמקופח = 

 مسؤوليةאחריות = 

 يندمמתחרט =  התחרט 
 

 تذكّر:

 تنّدمאכל את הלב = התחרט = 
 

 على ما فعل.ترجمة الجملة: هو تنّدم 

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: هو تنّدم على ما فعل.
 

 (.4اإلجابة الصحيحة هي )<< 

 

22:Y62. " نستطيع أن نخّمن أّن קיבל על הראש" من قراءة أولية للجملة والتمّعن بالتعبير

)على על הראש" " والكلمتان (تلّقىקיבל" )الحديث يدور حول أمر سلبي، إذ أّن الفعل "

تشيران إلى ذلك. علينا اإلنتباه إلى عدم ترجمة التعبير ترجمة حرفية، إذ أّن الحديث  الرأس( قد

في الجملة ال يدور حقيقًة حول تعنيف التلميذ من قِبَل المعلّم. من هنا، ينتج أنّه بإمكاننا شطب 

 صلية.اإلجابات األولى، الثانية والرابعة، وذلك ألّن جميعها ال تكافئ محتوى ومضمون الجملة األ
 

 مفردات لغوية:

 يحصل ؛ يقبلמקבל =  קיבל 

 ُيسِقطמפיל =  הפיל 

 مميّزמיוחד = 

 يوبّخנוזף =  נזף 

 يمدحמשבח =  שיבח 
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 تذكّر:

 ُوبِّخَ קיבל על הראש = נינזף = 
 

 ترجمة الجملة: التلميذ وبِّخ من قِبَل المعلّم.

 ترجمة اإلجابة الصحيحة: المعلّم وبَّخ التلميذ.
 

 (.3اإلجابة الصحيحة هي ) <<


