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 205.001.מיום  6מפגש מס' 

 תוכן המפגש

  כללי: .א

 מענה על שאלות משיעורי הבית .1

 על הנושאים הבאים: 5בוחן מס'  .2

 5יחידה  –חשיבה מילולית | עושר לשוני  .א

 5יחידה  –עושר לשוני  –אנגלית  .ב

 1.70-1.55אלגברה | פעולות  –חשיבה כמותית  .ג

 חזרה על מבנה הבחינה.  .3

 4החזרת בוחן מס'  .4

  הכתיבה:מטלת  .ב

 פסקת הטיעון המרכזי 3.7

 שורת רווח / הזחה 3.7.1

 מילות פתיחה 3.7.2

 המשפט המרכזי 3.7.3

 פיתוח פסקת הטיעון המרכזי 3.7.4

 הסבר רציונלי תומך 3.7.4.1

 דוגמה תומכת 3.7.4.2

 שאלה רטורית תומכת 3.7.4.3

  אנלוגיה תומכת 3.7.4.4

 אנגלית: .ג

 עושר לשוני .1

 ספר עושר לשוני  1.3

 625-501מילים  – 5יחידה  1.3.5 

 . השלמת משפט2

 אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג השלמת משפט 2.1 

 תרגול שאלות מסוג השלמת משפט  2.2 

  חשיבה מילולית: .ד

 עושר לשוני .1

 ספר עושר לשוני 1.3

 500-401מילים  – 5יחידה  1.3.2 

 אנלוגיות .2
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 אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג אנלוגיות 2.1 

 תרגול שאלות מסוג אנלוגיות 2.2

 חשיבה כמותית: .ה

 אלגברה .1

 ערך מוחלט 1.71

 משוואות עם ערך מוחלט 1.72

 מערכות משוואות עם ערך מוחלט 1.73

 אי שוויונות עם ערך מוחלט 1.74

 מערכות של אי שוויונות עם ערך מוחלט 1.75

 שיעורי בית

 אין כללי: .א

 חזור על תוכן המפגש אשר עסק בפסקת הטיעון המרכזי. טלת הכתיבה:מ .ב

  אנגלית: .ג

   .750-626: מילים 6יחידה מס'  –עושר לשוני  .1

  .  3.2נספח שנן היטב את כלל התחיליות והסופיות המרוכזות לפניך ב .2

 .1-40יחידות  19מעמוד השלמת משפט:  –ספר אנגלית  .3

  חשיבה מילולית: .ד

 .501-600: מילים 6יחידה מס'  –עושר לשוני  .1

 .1-25יחידות  17מעמוד  אנלוגיות: –ספר חשיבה מילולית  .2

   .1.71-1.75פעולות  –: אלגברה  10.5נספח  חשיבה כמותית: .ה

 7שייערך במפגש מס'  6נושאי לימוד לבוחן מס' 

  אין. מטלת הכתיבה: .א

  אנגלית: .ב

 .6עושר לשוני יחידה  .1

  השלמת משפט. .2

  חשיבה מילולית: .ג

 .6עושר לשוני יחידה  .1

  אנלוגיות. .2

  . 1.71-1.75פעולות  –אלגברה  חשיבה כמותית: .ד
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