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 207.026.מיום  11מפגש מס' 

 תוכן המפגש

  כללי: .א

 .מענה על שאלות משיעורי הבית .1

 על הנושאים הבאים: 10בוחן מס'  .2

 שלוש פסקאות ראשונות –מטלת הכתיבה  .א

והסקה מסוג הבנת , שאלות הבנה 10יחידה ושר לשוני | ע –חשיבה מילולית  .ב

 משפט והבנת פסקה

 10יחידה ושר לשוני | ע –אנגלית  .ג

בעים ומצולעים בני | זוויות, ישרים, משולשים, מרו גאומטרייה –חשיבה כמותית  .ד

 צלעות ויותר 5

 חזרה על מבנה הבחינה .3

 9החזרת בוחן מס'  .4

  מטלת הכתיבה: .ב

 שיבה הביקורתית / הפסקה הרביעיתפסקת העימות / פסקת הח

  אנגלית: .ג

 1,126-1,250מילים  – 10יחידה  –ספר עושר לשוני  – עושר לשוני

  חשיבה מילולית: .ד

הבנה והסקה , שאלות 1,000-901 מילים – 10יחידה  – ספר עושר לשוני – עושר לשוני

 מסוג משלים והשוואות

  חשיבה כמותית: .ה

 גאומטרייה:

 מעגלים 2.8

 הגדרת מעגל 2.8.1

 שטח מעגל 2.8.2

 היקף מעגל 2.8.3

 מיתרים וקשתות 2.8.4

 פיתזווית מרכזית וזווית היק 2.8.5

 \זווית פנימית וזווית חיצונית 2.8.6

 משיק למעגל 2.8.7

 שני מעגלים ויותר 2.8.8

 מעגל חוסם משולש 2.8.9

http://www.aviramfeldman.co.il/


  בגרות ופסיכומטרי בע"מ אבירם פלדמן
 01688093 ביה"ס סמל מוסד

 בגרות | פסיכומטרי | שיעורים פרטיים | הוצאת ספרים

www.aviramfeldman.co.il 
077-4-20-40-60 

 שלומעגל חסום במש 2.8.10

 מעגל חוסם מרובע 2.8.11

 מעגל חסום במרובע 2.8.12

 

 יעורי ביתש

 אין כללי: .א

  טלת הכתיבה:מ .ב

 31פנים לבוחן שייערך במפגש מס' ארבע הפסקאות הראשונות עם המבנה על חזור 

 אנגלית: .ג

 1,251-1,376: מילים 11יחידה מס'  –עושר לשוני 

  חשיבה מילולית: .ד

 000,1-001,1: מילים 11יחידה מס'  –עושר לשוני  (1

  –ספר חשיבה מילולית  (2

 295-314עמ'  – משלים והשוואותות הבנה והסקה מסוג לשא

 כמותית )לפי סדר זה(:שיבה ח .ה

 :גאומטרייה - ת לשיעורי הביתותוספ

 מעגלים – 12קובץ 

 אלגברה: –לשיעורי הבית תוספות 

 : ערך מוחלט5אלגברה 

 : מספרים ראשוניים6אלגברה 

 : חלוקה ושארית7אלגברה 

 : מספרים שלמים8אלגברה 

 21שייערך במפגש מס'  11ושאי לימוד לבוחן מס' נ

  אין מטלת הכתיבה: .א

 11עושר לשוני יחידה  אנגלית: .ב

משפט, הבנת הסקה מסוג הבנת , שאלות הבנה ו11עושר לשוני יחידה  חשיבה מילולית: .ג

 פסקה, משלים והשוואות

 מעגלים –גאומטרייה  חשיבה כמותית: .ד
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