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 תכנית אימונים לפסיכומטרי           

 מועד אפריל בצל הקורונה        
 1-4שבוע                    

נות מצויהחזון שלנו הוא לעזור לתלמידים להגשים חלומות דרך למידה והשכלה. למטרה זו פיתחנו שיטה חדשנית ל

 ממליצות על הקורסים שלנווניברסיטאות מובילות אבלימודים בכלל ובפסיכומטרי בפרט. בהמשך לכך, 

 :ובוחרות בנו ללמד במכינות קדם אקדמיות מטעמן. על לקוחותינו באקדמיה נמנות מכללות ואוניברסיטאות מובילות

 

 

 

 

 בנינו תכנית אימונים לפסיכומטרי, עבור נבחני "אפריל", שתעזור לך להגיע למבחן בכושר 

 

 דגשים כלליים לתכנית

 ימים עם מטרות ממוקדות: 5-חילקנו כל שבוע ללחזור לשגרת למידה,  בימים אלה לעזור לך כדי  

 חיזוק נושאים שבחרנו עבורך. – יום תרגול 

 ק אסטרטגיות בחינה ודרכי עבודה. חיזו – יום אסטרטגיות 

 ל סימולציהבכ שיפור לחתור להשיג המטרה היא. רתחקוכולל בחינה והיום סימולציה  – יום שיא. 

 שתחקרת ב"יום שיא"סימולציה רפה שעלו בנק' תובהתאם לחיזוק נושאים שבחרת לעצמך,  – יום מיקוד. 

  לקרוא ספר/ השלמות /  לטובת תרגול צ'ופר שנשלח יום נוסף –יום מנוחה והשלמות   

 

 יחידות למידה  5-חולק למכל יום 

 להתחיל את היום בצורה כיפית ויעילה. – משחק למידה 

 כדי לחזק את שליטתך בוושא נבחר נ – תרגול. 

 שיעור מוקלט שסוקר שאלות ותובנות בנושא נבחר. – וובינר 

 בדרך ל"פטור"ועוד נקודות באנגלית להרוויח שליטה הנוכחי הוא הזדמנות פז הזמן  – אנגלית. 

 שרוצים עוד.למשקיענים  - אקסטרות  

 . תרגול משלימיםאלא כמה , "כמה זמן יושבים" דגש הוא לא עלה. שעותלחלוקה אין כאן 

 .ללו"ז חדש ךבכל שבוע נדאג ל. ךלשבץ את הימים בהתאם לאילוצים של אפשר



         יכומטריתכנית אימונים לפס

 

 

 3.5 – 10.5 -השבוע של ה

 .תשבועו 3-4עוד תקיים להתייחס למבחן כאילו י כדאימטרה מול העיניים,  ךכדי שתהיה ל

 
 

 

 יקודמיום  שיא יום  אסטרטגיות יום יום תרגול

מתעוררים 

 םומשחקי

 משחק אנגלית

 

 נקודות 50לצבור לפחות 

לימוד -ואז להיעזר ב

 .משגיאות

 מילון עברימשחק 

 נקודות 50לצבור לפחות  

לימוד -ואז להיעזר ב

 .משגיאות

 משחק מילון חיבור

 נקודות. 20לצבור 

 משחק אנגלית

ואז  נקודות 50לצבור לפחות 

 .לימוד משגיאות-להיעזר ב

 

תרגול 

 ודגשים

 אלגברה ותכונות מספרים

 

לשים לב למשימה של יום 

 אסטרטגיות לגבי אלגברה

 נוסחאות הכפל המקוצר

 

אתם אחרי יומיים עם קבצי 

 אלגברה למיניהם. 

 

לרשום במחברת כל חזקה 

כל כלל ושורש שלא זכרנו, 

שלא זכרנו, כל נוסחת כפל 

מקוצר... )מתקדמים יכולים 

גם לרשום את כל הכללים 

ואז לרשום את מה שהם לא 

להכין מעין דף  –זוכרים 

 סיכום(. 

סימולציה מלאה )כולל 

 כתיבת חיבור( בזמני אמת

 שאלות – 19מועד אפריל 

הכנו עבורך גם סרטוני הסבר 

  לשאלות מהמבחן

 

חשוב לתחקר אחרי כן עם 

 .אפיון שגיאות מתקדם

שים לגבי תחקור רוצה רענון ודג

איכותי?  מצ"ב עיקרי שיעור 

  -אסטרטגיות בחינה ד' 

  שלבים של תחקור מנצח 5

נושאים  2ק לפחות זלח

שזיהית שהם נקודות 

 תורפה בסימולציה. 

בנושא גל  תרגלאפשר ל

ראשון/שני/שלישי/אצבע על 

ם חמים מהתנור הדופק/בחני

וכן תרגול נוסף. אפשר לגשת 

לתרגול חדש ואפשר גם 

 לחזור על תרגילים שעשינו.

להבין איפה מה שחשוב הוא 

 נתקעתבתהליך הפתרון 

  כאפה/...(,/WAY)זיהוי/סיווג/

להצליח להשתפר וכדי 

 בתרגילים האלה בהמשך. 

 אנלוגיות כללים ודימויים אלגברה וובינר

 

 מטלת כתיבה

מאמר באנגלית על דגשים  אנגלית

 לבחירת מסלול לימודים

 

Reading Comprehension 1 צד ללמוד אנגלית עם כי

 קטעים מסרטים

 נאום הנשיא –היום השלישי 

Restatements 1 

 

 
 אקסטרה למתקדמים ומשקיענים

 תגבור הסקה מדעית 1אקסטרה 

 

 נוסף לפתור קובץ תרגול מתקדם -שאלות אחוזים  תגבור אנלוגיות

 בנושא שהוא נק' תורפה

 

 דיים שלך. אפשר לשנות ולעצב כך שיתאים לך. הלו"ז הוא בגדר המלצה. היישום והדרך הם בי

 יש הרבה דברים קשים במצב הנוכחי, אבל מבחינה לימודית אנחנו יכולים לנצל את הזמן

 שהתפנה ולהגיע למבחן בכושר שיא.

 

 בהצלחה עם התכנית
E.Z WAY 
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https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
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https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_heb1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_heb1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_heb1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_heb4
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_eng1
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/103%20-%20%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/110%20-%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8.pdf
https://www.nite.org.il/wp-content/uploads/2019/05/1904-PIRSUM-HEB.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpbk7XFZ860P2MAZU7aORy1DAXJtvkd-Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpbk7XFZ860P2MAZU7aORy1DAXJtvkd-Y
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9D%20-%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://youtu.be/ca4fLodY2EY
https://youtu.be/wIl7gmDr6uA?t=1
https://youtu.be/k0avXsTRELw
https://youtu.be/k0avXsTRELw
https://bit.ly/2SWbBoh
https://studylink.com/articles/top-10-tips-to-choosing-the-right-course-for-you/
https://studylink.com/articles/top-10-tips-to-choosing-the-right-course-for-you/
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/Reading%20Comprehension%20-%201.pdf
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/independence-day/
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/Restatements%201.pdf
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/134%20-%20%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9D.pdf


         תכנית אימונים לפסיכומטרי

 

 

 3.5 – 26.4 -השבוע של ה

 .תשבועו 3-4עוד תקיים להתייחס למבחן כאילו י כדאימטרה מול העיניים,  ךכדי שתהיה ל

 
 

 

 יקודמיום  שיא יום  אסטרטגיות יום יום תרגול

מתעוררים 

 םומשחקי

 משחק אנגלית

 

 נקודות 50לצבור לפחות 

לימוד -ואז להיעזר ב

 .משגיאות

 מילון עברימשחק 

 נקודות 50לצבור לפחות  

לימוד -ואז להיעזר ב

 .משגיאות

 משחק מילון חיבור

 נקודות. 20לצבור 

 משחק אנגלית

ואז  נקודות 50לצבור לפחות 

 .לימוד משגיאות-להיעזר ב

 

תרגול 

 ודגשים

 שאלות 30 – גיאומטריה בעיות אחוזים

 
מדובר באחד משני הנושאים 

 הכי משמעותיים במבחן. 

 נוספות שאלות 40לעבור על 

אין בעיה  פרקי מבחן.)מתוך 

 לחזור על שאלות שפתרתם(.

 

טבלה לכתוב במחברת/קובץ 

כל הדברים שצריך לדעת  עם

+ כל הרמזים והמפתחות 

)למשל אם שואלים מה 

מפתח  הצלע הגדולה, אז

אפשרי הוא צלע גדולה מול 

זווית גדולה / סכום שתי 

צלעות גדול מהצלע 

 השלישית...(.

למרקר את הנק' שחוזרות על 

עצמן ולחזור על זה לפני 

 הבא. 'קובץ גיאוהוובינר וה

סימולציה מלאה )כולל 

 כתיבת חיבור( בזמני אמת

 שאלות – 19מועד אפריל 

הכנו עבורך גם סרטוני הסבר 

  לשאלות מהמבחן

 

חשוב לתחקר אחרי כן עם 

 .אפיון שגיאות מתקדם

שים לגבי תחקור רוצה רענון ודג

איכותי?  מצ"ב עיקרי שיעור 

  -אסטרטגיות בחינה ד' 

  שלבים של תחקור מנצח 5

נושאים  2ק לפחות זלח

שזיהית שהם נקודות 

 תורפה בסימולציה. 

בנושא גל  תרגלאפשר ל

ראשון/שני/שלישי/אצבע על 

ם חמים מהתנור הדופק/בחני

וכן תרגול נוסף. אפשר לגשת 

לתרגול חדש ואפשר גם 

 לחזור על תרגילים שעשינו.

להבין איפה מה שחשוב הוא 

 נתקעתבתהליך הפתרון 

  כאפה/...(,/WAY)זיהוי/סיווג/

להצליח להשתפר וכדי 

 בתרגילים האלה בהמשך. 

 הסקה מדעית גיאומטריה ממוצע וובינר

 

 ורשיםחזקות וש

 

תרגול אנגלית באמצעות  אנגלית

 –קריאת קטעי עתונות 

מאגר קטעים שבהם כל 

המילים החשובות 

 מתורגמות עבורכם

איך לשפר אנגלית עם 

 חברים

צד ללמוד אנגלית עם כי

 קטעים מסרטים

 נאום הנשיא –היום השלישי 

סרטון על הכללים להצלחה ואיך 

ך לכוכב מילד עני באוסטריה הפ

)אפשר להפעיל  עולמי קולנוע

 כתוביות באנגלית(

 
 אקסטרה למתקדמים ומשקיענים

 הסקה מטבלה 1אקסטרה 

 

 נוסף לפתור קובץ תרגול שאלות אותיות קומבינטוריקה והסתברות

 בנושא שהוא נק' תורפה

 

 דיים שלך. אפשר לשנות ולעצב כך שיתאים לך. הלו"ז הוא בגדר המלצה. היישום והדרך הם בי

 יש הרבה דברים קשים במצב הנוכחי, אבל מבחינה לימודית אנחנו יכולים לנצל את הזמן

 שהתפנה ולהגיע למבחן בכושר שיא.

 

 בהצלחה עם התכנית
E.Z WAY 
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https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jLWfFTr_Pws&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=0G1esGi8y0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8Jr8UdgLuI0
https://www.youtube.com/watch?v=00VGs66d_wg&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=00VGs66d_wg&t=19s
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-thorugh-newspapers/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-thorugh-newspapers/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-thorugh-newspapers/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-thorugh-newspapers/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-thorugh-newspapers/
https://www.ezway.co.il/english-studies/advice-how-to-improve-vocabulary/
https://www.ezway.co.il/english-studies/advice-how-to-improve-vocabulary/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/independence-day/
https://www.youtube.com/watch?v=Kb7_E12FFLw
https://www.youtube.com/watch?v=Kb7_E12FFLw
https://www.youtube.com/watch?v=Kb7_E12FFLw
https://www.youtube.com/watch?v=Kb7_E12FFLw
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf


         יכומטריתכנית אימונים לפס

 

 

 24.4 – 19.4 -השבוע של ה

 .שבועות 3עוד תקיים להתייחס למבחן כאילו י כדאימטרה מול העיניים,  ךכדי שתהיה ל

 
 

 

 יקודמיום  שיא יום  אסטרטגיות יום יום תרגול

מתעוררים 

 ומשחקים

 משחק אנגלית

 

 נקודות 50לצבור לפחות 

לימוד -ואז להיעזר ב

 .משגיאות

 מילון עברימשחק 

 נקודות 50לצבור לפחות  

לימוד -ואז להיעזר ב

 .משגיאות

 משחק מילון חיבור

 נקודות. 20לצבור 

 משחק אנגלית

ואז  נקודות 50לצבור לפחות 

 .לימוד משגיאות-להיעזר ב

 

תרגול 

 ודגשים

 . ק אנגלית שלםפר

 

פרק כמותי ומילולי 

)בקישור נמצא  שלמים

ם גם פרק האנגלית מיו

 .קודם(

על קצה המזלג, כל 

שאלה בחלק הכמותי 

וי שלבים: זיה 3-מחולקת ל

סוג השאלה, בחירת 

הדרך שרלוונטית לאותה 

שאלה )נוסחה / הצבה...( 

ויישום אלגברי של 

 הפתרון. 

בהסברים תוכלו לראות 

איך לזהות ולסווג כל 

שאלה ואלו דרכי פתרון 

מומלצים בהתאם 

 .לשאלה

סימולציה מלאה )כולל 

כתיבת חיבור( בזמני 

 אמת

 שאלות – 17מועד ספטמבר 

הכנו עבורך גם סרטוני 

  שאלות מהמבחןהסבר ל

 

חשוב לתחקר אחרי כן עם 

 .אפיון שגיאות מתקדם

רוצה רענון ודגשים לגבי 

תחקור איכותי?  מצ"ב 

אסטרטגיות עיקרי שיעור 

  -בחינה ד' 

  שלבים של תחקור מנצח 5

נושאים  2ק לפחות זלח

יהית שהם נקודות שז

 תורפה בסימולציה. 

בנושא גל  תרגלאפשר ל

ראשון/שני/שלישי/אצבע על 

הדופק/בחנים חמים מהתנור 

וכן תרגול נוסף. אפשר לגשת 

לתרגול חדש ואפשר גם 

 לחזור על תרגילים שעשינו.

להבין איפה מה שחשוב הוא 

 נתקעתבתהליך הפתרון 

  כאפה/...(,/WAY)זיהוי/סיווג/

להצליח ו להשתפרכדי 

 בתרגילים האלה בהמשך. 

 תכונות מספרים אנלוגיות וובינר

 

 ת וכלליםהסקה כלל

 

 שאלות ובעיות

 

מרתקת על  TED שיחת  אנגלית

 נחישות

 

רצוי לראות עם כתוביות 

 ולכתוב מילים שלא הכרת

כיצד ללמוד אנגלית עם 

 קטעים מסרטים

 

 2סצינה 

סרטון מרתק של גנרל 

גרסה -אמריקאי לבוגרי תואר

 מקוצרת
 

 הגרסה המלאה

 תכנית לאושר – TEDשיחת 

 יש כתוביות באנגלית ועברית

 

 אקסטרה למתקדמים ומשקיענים

שאלות ובעיות בנושאים  בעיות הספק 1אקסטרה 

 שונים

 נוסף לפתור קובץ תרגול 2דימויים 

 בנושא שהוא נק' תורפה

 

 ך. אפשר לשנות ולעצב כך שיתאים לך. דיים שלהלו"ז הוא בגדר המלצה. היישום והדרך הם בי

יש הרבה דברים קשים במצב הנוכחי, אבל מבחינה לימודית אנחנו יכולים לנצל את הזמן 

 שהתפנה ולהגיע למבחן בכושר שיא.

 

 בהצלחה עם התכנית
E.Z WAY 

 
 

https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_eng1
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_heb1
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_heb1
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_heb1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_heb1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_heb1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_heb4
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_eng1
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/393%20-%20%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%20%d7%aa%d7%97%d7%a7%d7%95%d7%a8%20%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/393%20-%20%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%20%d7%aa%d7%97%d7%a7%d7%95%d7%a8%20%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/393%20-%20%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%20%d7%aa%d7%97%d7%a7%d7%95%d7%a8%20%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c.pdf
https://nite.org.il/files/psych/psychometric_sept_2017.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpbk7XFZ860OGWiS_69H5YbJNAlagdJLy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpbk7XFZ860OGWiS_69H5YbJNAlagdJLy
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9D%20-%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://bit.ly/2G9nVup
https://bit.ly/2VSlfsN
https://bit.ly/2VSlfsN
https://www.youtube.com/watch?v=ExeAJmpzvxU&feature=youtu.be
https://bit.ly/2GatDMK
https://bit.ly/2GatDMK
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/good-will-hunting/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/good-will-hunting/
https://www.youtube.com/watch?v=3sK3wJAxGfs&t
https://www.youtube.com/watch?v=3sK3wJAxGfs&t
https://www.youtube.com/watch?v=3sK3wJAxGfs&t
https://www.youtube.com/watch?v=pxBQLFLei70&t=
https://www.ted.com/talks/eddie_jaku_a_holocaust_survivor_s_blueprint_for_happiness/transcript
https://www.ted.com/talks/eddie_jaku_a_holocaust_survivor_s_blueprint_for_happiness/transcript
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A7.pdf
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/files/HOT-DIMUIIM-2.pdf


         תכנית אימונים לפסיכומטרי

 

 
 

 19.4 – 12.4 -של ה שבועה

 
 

 יקודמיום  שיא יום  אסטרטגיות יום יום תרגול

מתעוררים 

 קיםומשח

 משחק אנגלית

 

 נקודות 50לצבור לפחות 

לימוד -ואז להיעזר ב

 .משגיאות

 מילון עברימשחק 

 נקודות 50לצבור לפחות  

לימוד -ואז להיעזר ב

 .משגיאות

 משחק מילון חיבור

 נקודות. 20לצבור 

 משחק אנגלית

ואז  נקודות 50לצבור לפחות 

 .לימוד משגיאות-להיעזר ב

 

תרגול 

 ודגשים

 . בחינת פתיחה

 3מדובר על בחינה בת 

פרקים + חיבור 

 אופציונלי. 

יפים יש הסברים מק

לכל השאלות והפלוס 

החשוב הוא שתקבלו 

ניתוח מדויק של 

הסימולציה, כולל אחוזי 

הצלחה בכל נושא, ציון 

 –מוערך והכי חשוב 

הנושאים  5זיהוי של 

לעבוד  שחשוב

, כי כרגע הם עליהם

הדבר המרכזי ש"נוגס" 

 .לך בציון

לבצע את הבחינה על 

מחשב ורצוי עם מסך 

 .)לא סלולרי( גדול

 שאלות -פרק בחינה 

 סרטון ההסבר לשאלות

על קצה המזלג, כל 

שאלה בחלק הכמותי 

וי שלבים: זיה 3-מחולקת ל

סוג השאלה, בחירת 

הדרך שרלוונטית לאותה 

שאלה )נוסחה / הצבה...( 

ויישום אלגברי של 

 הפתרון. 

לוודא כאן המטרה 

שליטה בזיהוי השאלות 

 ובקיאות בדרך הפתרון

ר פשניות  30-40תוך 

 . שאלה

, הצלחת בכל מקום שלא

לרשום במחברת בטבלה 

 תסוג שאלה, איך יכול

הדרך מהי לזהות אותה, 

 .הרלוונטית במקרה זה

סימולציה מלאה )כולל 

כתיבת חיבור( בזמני 

 אמת

 שאלות – 17מועד דצמבר 

הכנו עבורך גם סרטוני 

  הסבר לשאלות מהמבחן

 

חשוב לתחקר אחרי כן עם 

 .אפיון שגיאות מתקדם

צה רענון ודגשים לגבי רו

תחקור איכותי?  מצ"ב 

אסטרטגיות עיקרי שיעור 

  -בחינה ד' 

  שלבים של תחקור מנצח 5

נושאים  2ק לפחות זלח

שזיהית שהם נקודות 

 תורפה בסימולציה. 

בנושא גל  תרגלאפשר ל

ל ראשון/שני/שלישי/אצבע ע

הדופק/בחנים חמים מהתנור 

וכן תרגול נוסף. אפשר לגשת 

לתרגול חדש ואפשר גם 

 לחזור על תרגילים שעשינו.

להבין איפה מה שחשוב הוא 

 נתקעתבתהליך הפתרון 

  כאפה/...(,/WAY)זיהוי/סיווג/

להצליח להשתפר וכדי 

 בתרגילים האלה בהמשך. 

 כתיבת חיבור וובינר

 

כולל טכניקה שימושית 

  לחשיבה על רעיונות

שאלות מילוליות בפרק 

 הכמותי

 

 הסקה כללית

 

 הבנה והסקה

 

מוד אנגלית כיצד לל אנגלית

  עם קטעים מסרטים

 

 ינה ראשונהסצ

Reading 

Comprehesion 

 השלבים לפיצוח פסקה 3

  1חלק  –מילות קישור 

 

 2חלק  –מילות קישור 

 

 אקסטרה למתקדמים ומשקיענים

אלגברה ותכונות  1אקסטרה 

 מספרים

ותכונות  אלגברה 

  רמה גבוהה -מספרים 

 נוסף לפתור קובץ תרגול 1דימויים 

 בנושא שהוא נק' תורפה

 

 דיים שלך. אפשר לשנות ולעצב כך שיתאים לך. הם בי הלו"ז הוא בגדר המלצה. היישום והדרך

יש הרבה דברים קשים במצב הנוכחי, אבל מבחינה לימודית אנחנו יכולים לנצל את הזמן 

 שהתפנה ולהגיע למבחן בכושר שיא.

 

 E.Z WAY אהוד צלטנר, דוקטורנט לחינוך ומנכ"לחג פסח שמח לך ולכל המשפחה, 

https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_eng1
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_heb1
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_heb1
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_heb1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_heb1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_heb1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_heb4
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/?s=phtrivia_data_eng1
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://students.ezway.co.il/ezwordspublic/run_mistakes?s=phtrivia_data_eng1&u=11&f=on
https://www.ezway.co.il/exams/psychometric-simulation-exam/
https://bit.ly/2nACBqY
https://bit.ly/2OwMotD
https://nite.org.il/files/psych/psychometric_dec_2017.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpbk7XFZ860NGUVKponWeKtKuOxa7EGIZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpbk7XFZ860NGUVKponWeKtKuOxa7EGIZ
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9D%20-%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.ezway.co.il/students/files/ezeditor_uploads/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-Em9eGmE91Y
https://www.youtube.com/watch?v=BxzQDSBn5B4&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=BxzQDSBn5B4&t=17s
https://youtu.be/kT9dJlcxRg4
https://bit.ly/2ViDBDy
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/
https://www.ezway.co.il/english-studies/learning-english-from-movies/first-scene/
https://www.youtube.com/watch?v=7BvTSY_Nb_I
https://www.youtube.com/watch?v=7BvTSY_Nb_I
https://www.ezway.co.il/students/ezpages.php/connection1/
https://www.ezway.co.il/students/ezpages.php/connection2/
https://www.ezway.co.il/files/ALGEBRA-RSCHVED.pdf
https://www.ezway.co.il/files/ALGEBRA-RSCHVED.pdf
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/tigbur-algebra+number-qualities-high-level.pdf
https://www.ezway.co.il/ezlearning/files/ezeditor_uploads/tigbur-algebra+number-qualities-high-level.pdf
https://www.ezway.co.il/files/HOT-DIMUIIM-1.pdf

