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 207.023.מיום  10מפגש מס' 

 תוכן המפגש

  כללי: .א

 מענה על שאלות משיעורי הבית .1

 על הנושאים הבאים: 9בוחן מס'  .2

 9יחידה ושר לשוני | ע –חשיבה מילולית  .א

 9יחידה ושר לשוני | ע –אנגלית  .ב

 שרים, זוויות, משולשים ומרובעים| י גאומטרייה –חשיבה כמותית  .3

 חזרה על מבנה הבחינה .4

 8החזרת בוחן מס'  .5

 אין מטלת הכתיבה: .ב

 1,000-1,125מילים  – 9יחידה  –ספר עושר לשוני  – עושר לשוני אנגלית: .ג

  חשיבה מילולית: .ד

 801-900 מילים – 9יחידה  – ספר עושר לשוני – עושר לשוני .1

 ות הבנה והסקה משני הסוגים הבאים:שאל .2

 )א( הבנת משפט

 )ב( הבנת פסקה

  חשיבה כמותית: .ה

 קטע אמצעים 2.5

 עים במשולשקטע אמצ 2.5.1

 קטע אמצעים בטרפז 2.5.2

 נקודת מפגש התיכונים במשולש 2.6

 צלעות ויותר 5מצולעים בני  2.7

 צלעות ויותר 5שיום מצולעים בני  2.7.1

 סכום הזוויות במצולע 2.7.2

 מספר האלכסונים במצולע 2.7.3

 םמצולעים משוכללי 2.7.4

 הגדרה  2.7.41

 זווית במצולע משוכללכל גודלה של  2.7.4.2

 מספר האלכסונים במצולע 2.7.4.3

 שטח מתומן משוכלל 2.7.4.4
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 שיעורי בית

 אין כללי: .א

  טלת הכתיבה:מ .ב

שלוש הפסקאות הראשונות כהכנה לבוחן שייערך במפגש של מבנה החזור היטב של 

  הבא על כתיבתן. 

  נגלית:א .ג

 126,1-250,1: מילים 10יחידה מס'  –עושר לשוני 

  חשיבה מילולית: .ד

 901-001,0: מילים 10יחידה מס'  –עושר לשוני  (1

  –ספר חשיבה מילולית  (2

 231-257עמ'  –שאות הבנה והסקה מסוג הבנת משפט  (א

 261-290עמ'  –שאלות הבנה והסקה מסוג הבנת פסקה  (ב

 חשיבה כמותית )לפי סדר זה(: .ו

 מצולעים – 20תוספות לשיעורי הבית: קובץ מס'  (1)

 :ביתהתוספות לשיעורי  (2)

 : שברים וביטויים1קובץ אלגברה 

 : משוואות2ובץ אלגברה ק

 : אי שוויונות3קובץ אלגברה 

 : חזקות ושורשים4קובץ אלגברה 

 11שייערך במפגש מס'  10ושאי לימוד לבוחן מס' נ

  מטלת הכתיבה: .א

  שלוש פסקאות ראשונות

  אנגלית: .ב

 10עושר לשוני יחידה 

  חשיבה מילולית: .ג

 10חידה י –עושר לשוני 

  הבנת פסקההבנת משפט,  ים:סוגשני שאלות הבנה והסקה מ

  חשיבה כמותית: .ד

  צלעות ויותר 5בעים ומצולעים בני זוויות, ישרים, משולשים, מרו –גאומטרייה 
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