
  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 

 05.07.20מיום  2מפגש מס' 

 תוכן המפגש

 כללי:  .א

 מענה על שאלות משיעורי הבית.  .1

 על הנושאים הבאים: 1בוחן מס'  .2

 . 1יחידה  –חשיבה מילולית | עושר לשוני  .א

 . 1יחידה  –אנגלית | עושר לשוני  .ב

 . 1.9-1.1פעולות  –חשיבה כמותית | אלגברה  .ג

  טלת הכתיבה:מ .ב

 . הקריטריונים לבדיקת מטלת הכתיבה.2

 הכרת חמשת הקריטריונים.  –ממד הלשון  2.1 

  הכרת ארבעת הקריטריונים.  –ממד התוכן  2.2 

 אנגלית: .ג

 עושר לשוני .1

 ספר עושר לשוני 1.3

 125-1מילים  – 1יחידה  1.3.1 

  חשיבה מילולית: .ד

 עושר לשוני .1

 עושר לשוני ספר 1.3

 100-1מילים  – 1יחידה  1.3.1

 חשיבה כמותית: .ה

 אלגברה .1

 צמצום שברים 1.10

 הרחבת שברים 1.11

 השוואת שברים 1.12

 מעבר ממספר מעורב לשבר מדומה  1.13

 מעבר משבר מדומה למספר מעורב 1.14

 כפל שברים 1.15

 חילוק שברים 1.16

 חיבור שברים 1.17

 חיסור שברים 1.18

 מעבר ממספר עשרוני לשבר 1.19
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 מעבר משבר למספר עשרוני 1.20

 10בכפולות של  כפל מספר עשרוני 1.21

 10חילוק מספר עשרוני בכפולות של  1.22

 הרחבת שבר עשרוני 1.23

 צמצום שבר עשרוני  1.24

 חיבור מספרים עשרוניים במאוזן 1.25

 חיבור מספרים עשרוניים במאונך 1.26

 חיסור מספרים עשרוניים במאוזן 1.27

 חיסור מספרים עשרוניים במאונך 1.28

 כפל מספרים עשרוניים במאוזן 1.29

 כפל מספרים עשרוניים במאונך  1.30

 חילוק מספרים עשרוניים במאוזן 1.31

 חילוק מספרים עשרוניים במאונך 1.32

 תכונות התחלקות 1.33

 

 שיעורי בית

המציג את תשעת הקריטריונים לבדיקת מטלת  2.3קרא את נספח  טלת הכתיבה:מ .א

 הכתיבה. 

   . 126-250: מילים 2יחידה מס'  –עושר לשוני  אנגלית: .ב

 .101-200: מילים 2יחידה מס'  –עושר לשוני  חשיבה מילולית: .ג

   חשיבה כמותית: .ד

 : וספות לשיעורי הביתת .1

 שברים פשוטים, שברים מדומים ומספרים מעורבים.  –אלגברה |  2קובץ מס' 

 שברים עשרוניים. –| אלגברה  3קובץ מס' 

 1.10-1.33פעולות  –אלגברה פר ס .2

 3שייערך במפגש מס'  2וד לבוחן מס' ושאי לימנ

 אין.  מטלת הכתיבה: .א

 . 2עושר לשוני יחידה  אנגלית: .ב

 . 2עושר לשוני יחידה  מילולית:חשיבה  .ג

 . 10.1-33.1פעולות  –אלגברה  חשיבה כמותית: .ד
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