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 העברית השפה ידיעת

נועד לסווג את המועמדים   יע"לנט /, מבחן יע"להעברית השפה ידיעת מחייבים בנגב ריוןגו-בן באוניברסיטת הלימודים

 ? יע"לנט/מי נדרש למבחן יע"ללרמות בעברית. 

ב משול פסיכומטרישנבחנו ב או עברית  שאיננה בשפה הפסיכומטרית בבחינה שנבחנו  ראשון לתואר מועמדים .1

 ושלמדו בבית הספר התיכון שאינו דובר עברית. 

 .SAT   /ACTבבחינת  שנבחנו מועמדים .2

 בתיכון ההוראה שפת אשר  פסיכומטרי( ללא(הבגרות  ציוני ממוצע סמך-על קבלה בתנאי העומדים ועמדיםמ .3

 .עברית אינה למדו בוש

 (יע"לנט/בעברית )יע"ל ידע  בחינת 

 בלבד. הערכהלו לבחינות הארצי המרכז ידי-על נערכת הבחינה

 בדרישות  עומדים אם  גם באוניברסיטה לימודיהםאת  להתחיל יוכלו בבחינת יע"ל, לא 116-נמוך מ ציון שקיבלו מועמדים

רמת פטור בעברית לכל המחלקות, למעט התוכנית להנדסה שנה א' ולמחלקה   תנדרש -קמפוס אילת  האחרות. הקבלה

 שבהן נדרשת רמה ו'. למדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

   יע"לנט /פי מבחן יע"ל-על רמת עבריתסיווג 

צין במבחן יע"ל/יע"לנט החל   רמה
 משנת הרשמה לתשפ"ד 

 96– 80 ד' 

 115– 97 ה' 

 131–116 ו' 

 ומעלה 132 פטור 

כפי שמפורט בתנאי   ת בעברי  לרמה מיוחדות  דרישות  קיימות  במחלקה שנרשם אליה  האם לבדוק  המועמד  באחריות 
 .הקבלה של כל מחלקה ומחלקה

 . אחרים ממוסדות  פטור בחינות  סמך-על פטורים או ציונים יתקבלו לא

 

 הם:  עברית ומלימודי  יע"לנט/ל"יע בחינת מחובת הפטורים מועמדים

 את  לקבלעובר. כדי  בציון קורס סמך-לע בארץ אחרת מאוניברסיטה עברית מלימודי פטור קיבלומועמדים ש .1

 .רישום למדור וסילבוס מקורי ציונים תדפיס להציגהפטור יש 

 לאומית שהוראתה בשפה האנגלית. -בין  לימודים כניתובת סטודנטים .2
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 נלמדו במוסדות הבאים: מכירה בקורסי עברית אשראוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 ומעלה. 55בציון  3רמה   –הטכניון 

 ומעלה. 80בציון  11רמה ג' או רמה   –אביב -אוניברסיטת תל

 ומעלה.  75רמה ו' בציון  –האוניברסיטה העברית 

 ומעלה.  66רמה ו' בציון  –אילן -אוניברסיטת בר

 ומעלה.  85יון בצ –אוריינות אקדמית  – אוניברסיטת חיפה 

 לא יוכר פטור מלימודי עברית על סמך בחינה פנימית של מוסד אחר. 

לפחות( עד לתום השנה הראשונה   65פטור )סיום רמה ו' בציון   להוצאת  בעברית עד קורסים ללמוד הסטודנטים על

הלימודים במסגרת המרכז תיחת הלימודים או במהלך שנת ניתן ללמוד קורס בעברית בסמסטר קיץ לפני פללימודים. 

 בהתאם השעות  מערכת  את  ולהרכיב לעברית  הקורסים מועדי את  לבדוק  באחריות הסטודנט ללימודים קדם אקדמיים.

        .לכך

 . 08-6461060:  ניתן לפנות למרכז ללימודים קדם אקדמיים בטלפון לפרטים

 


