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 2007.82.מיום  12מפגש מס' 

 תוכן המפגש

  כללי: .א

 .מענה על שאלות משיעורי הבית .1

 על הנושאים הבאים: 11בוחן מס'  .2

  –חשיבה מילולית  .א

 11יחידה ושר לשוני | ע (1)

 אלות הבנה והסקה מסוג הבנת משפטש (2)

 שאלות הבנה והסקה מסוג הבנת פסקה (3)

  שאלות הבנה והסקה מסוג משלים / השוואות (4)

 11יחידה ושר לשוני | ע –אנגלית  .ב

   מעגלים|  גאומטרייה –חשיבה כמותית  .3

 חזרה על מבנה הבחינה .4

 10החזרת בוחן מס'  .5

 פסקאות יחד 4כתיבת  מטלת הכתיבה: .ב

   1,251-1,375מילים  – 11יחידה  –ספר עושר לשוני  – עושר לשוני אנגלית: .ג

  חשיבה מילולית: .ד

 1,001-1,100מילים  – 11יחידה  – ספר עושר לשוני – עושר לשוני (1

 מחזק / מחלישהרביעי הנקרא סוג השאלות הבנה והסקה מ (2

  חשיבה כמותית: .ה

 יחס ופרופורציה –גאומטרייה  2.9

 חישובים עם פרופורציה 2.9.1

 משפטי תאלס 2.9.2

 משפט חוצה זווית פנימית במשולש 2.9.3

 משולשים דומים 2.9.4

 ממוצע הנדסי 2.9.5

 מצולעים דומים 2.9.6

 תלת ממד –גאומטרייה  2.10

 קובייה 2.10.1

 תיבה 2.10.2

 מנסרה משולשת 2.10.3

 מנסרה מרובעת 2.10.4
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 מנסרה שבסיסיה בעלי חמש צלעות ויותר 2.10.5

 פירמידה משולשת 2.10.6

 פירמידה מרובעת 2.10.7

 פירמידה שבסיסיה בעלי חמש צלעות ויותר 2.10.8

 גליל 2.10.9

 חרוט 2.10.10

  גופי תלת ממדיים אחרים 2.10.11

 שיעורי בית

 אין כללי: .א

ת להטמיע במוחך הפסקאות אשר נכתבו בכיתה על מנ 4קרא שוב את  טלת הכתיבה:מ .ב

  הפסקאות הראשונותאת המבנה של ארבע 

 376,1-500,1: מילים 12יחידה מס'  –עושר לשוני  אנגלית: .ג

  חשיבה מילולית: .ד

 1,200-1,101: מילים 12יחידה מס'  –עושר לשוני  (1

  315-354חשיבה מילולית: מעמוד ספר  –מחליש שאלות הבנה והסקה מסוג מחזק/ (2

 שיבה כמותית )לפי סדר זה(:ח .ה

 תוספות לשיעורי הבית:

 דמיון  –: גאומטרייה 22קובץ 

 ממדתלת  –: גאומטרייה 23קובץ 

 ביטויים –: אלגברה 26קובץ 

 משוואות –: אלגברה 27קובץ 

 שוויונותאי  –: אלגברה 28קובץ 

 ושורשיםחזקות  –: אלגברה 28קובץ 

 מוחלטערך  –: אלגברה 29קובץ 

 13שייערך במפגש מס'  12ושאי לימוד לבוחן מס' נ

 אין מטלת הכתיבה: .א

 12עושר לשוני יחידה  אנגלית: .ב

  חשיבה מילולית: .ג

 12עושר לשוני יחידה  (1

 מחליששאלות הבנה והסקה מסוג מחזק /  (2

 יחס ופרופורציה, תלת ממד –גאומטרייה  חשיבה כמותית: .ד
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