
 

 

 

 

 

 

 תכנית לימודים 
 

ימי הכנה למיוני טיס  15 –תכנית לימודים יומית   

 

 תלמידים יקרים, 

ימי הכנה. אנו יודעים שרובכם תלמידי תיכון    15-התכנית שלפניכם כוללת משימות ברמה היומית ל

ושאר   לבגרויות  הלמידה  הבית,  שיעורי  בין  ללמידה  זמן  לפנות  תמיד  יכולים  אינם  אשר  עסוקים 

מדי יום.    בין שעה לשעתייםעיסוקיכם. על כן, בנינו עבורכם תכנית נוחה, בה עליכם להקדיש ללמידה  

 ע"י העברת משימות מיום ליום. את התכנית ניתן להאריך או לקצר באופן עצמאי

 

 דגשים חשובים:

תכנית הלימודים כוללת את כל החומר המופיע בתרגול שבאתר, והיא מחולקת לתרגול של   •

 מקבצים.

את   • לפתור  היומית,  לתכנית  בהתאם  הכתובים  השיעורים  את  בעיון  לקרוא  ממליצים  אנו 

 המקבצים הרלוונטיים. השאלות לדוגמה המופיעות בהם, ורק לאחר מכן לעבור לפתרון  

תחקרו את ביצועיכם: בדקו היכן טעיתם, עברו על השאלות    – לאחר שתסיימו לפתור כל מקבץ   •

 השונות ונסו להבין את הנושאים בהם אתם חזקים יותר ואת הנושאים בהם אתם מתקשים. 

 

 

 

 צוות ניב רווח הכנה למיוני טיס מאחל לכם למידה מהנה והצלחה!

  



 

 

 

 

 

 

 תכנית לימודים 
 

 ימי למידה 15 –תכנית לימודים יומית 

 

 1יום 

 

 שאלות חשבון שיעור  •

 1-3 ציםמקב שאלות חשבון •

 סימני חלוקה שיעור  •

 1-2סימני חלוקה מקבצים  •

 אחוזים שיעור  •

 2 -1מקבצים בסיסי אחוזים  •

 שיעור אנלוגיות צורניות  •

 מקבצים  אנלוגיות צורניות •

 1-2 

 צורניות  שיעור מטריצות •

 מקבצים צורניות  מטריצות •

1-2 

 

 2יום 

 

 4-5 ציםמקב שאלות חשבון •

   3-4סימני חלוקה מקבצים  •

 3-4מקבצים אחוזים בסיסי  •

 שיעור בעיות תנועה  •

  מקבצים בסיסי בעיות תנועה •

1-2 

-3 מקבצים אנלוגיות צורניות •

6 

-3 צורניות מקבצים מטריצות •

6 

 שיעור הטלת צל  •

 1-2 ציםהטלת צל מקב •

 

 3יום 

 

 מקבצים   מתקדםאחוזים  •

 1-2 

 שיעור בעיות הספק   •

 בסיסי מקבצים בעיות הספק •

 1-2 

 שיעור הסקה מתרשים  •

 מקבצים הסקה מתרשים •

 1-2 

 שיעור גלגלי שיניים  •

   1-3צים גלגלי שיניים מקב •

 שיעור מים  •

 1מקבץ מים  •

 

 4יום 

 

 3-4מקבצים מתקדם אחוזים  •

  מקבצים בסיסי בעיות תנועה •

3-4 

 מקבצים בסיסי בעיות הספק •

3-4 

 3-4 ציםהסקה מתרשים מקב •

 שיעור סדרות צורניות •

 1-2מקבצים  סדרות צורניות •

 1-4ידע כללי מקבצים  •

 שיעור חשמל  •

 1-2צים חשמל מקב •

 

 

 

 5יום 

 

מתקדם  ה בעיות תנוע •

 1-2 ציםמקב

 5-6הסקה מתרשים מקבץ  •

 שיעור שטח והיקף •

 1שטח והיקף מקבץ  •

 צים אנלוגיות צורניות מקב •

 7-8 

 ם צימקב צורניות מטריצות •

7-8 

   4-5גלגלי שיניים מקבצים  •

 2-4 ציםמים מקב •

 3חשמל מקבץ  •

 שיעור מבחן דינור •

 1-4מבחן דינור מקבצים  •

 

 

 6יום 

 

 7-8הסקה מתרשים מקבץ  •

 2בץ שטח והיקף מק •

 5-6ידע כללי מקבצים  •

   5מים מקבץ  •

 4 ץחשמל מקב •

 שיעור לחצים   •

 1-3צים לחצים מקב •

 תבנית ותבליט שיעור  •

  1תבנית ותבליט מקבץ  •

 5-6 ציםמבחן דינור מקב •

  3-4צים הטלת צל מקב •
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 7יום 

 

 חופש  יום

 

 

 8יום 

 

 1-2מקבצים מתקדם הספק  •

 ציםהסקה מתרשים מקב •

9-10 

 3שטח והיקף מקבץ  •

 שיעור איתור צורות  •

 1איתור צורות מקבץ  •

 שיעור גלגלות •

 1-2 ציםמקבגלגלות  •

 2-3צים תבנית ותבליט מקב •

 שיעור מבחן אופק •

 ציםמקב ’מבחן אופק סוג א •

1-2 

 7-8 ציםמבחן דינור מקב •

 

 9יום 

 

 ציםהסקה מתרשים מקב •

11-12 

 שיעור מעגלים  •

 1-2 ציםמעגלים מקב •

 1תרגול צורני מעורב מקבץ  •

 4תבנית ותבליט מקבץ  •

 ציםמקב ’מבחן אופק סוג א •

3-4 

 שיעור הרכבת מרובעים •

 1הרכבת מרובעים מקבץ  •

 9-10 ציםמבחן דינור מקב •

 

 

 10 יום

 

 3-4הספק מתקדם מקבצים  •

 ציםהסקה מתרשים מקב •

13-14 

 3-4מעגלים מקבץ  •

  ציםמקב ’מבחן אופק סוג ב •

1-2 

 שיעור הרכבת מרובעים •

 1-2 ציםהרכבת מרובעים מקב •

 שיעור הרכבת צורות כללי •

 1הרכבת צורות כללי מקבץ  •

 11-12 ציםמבחן דינור מקב •

  5הטלת צל מקבץ  •

 

 

 11 יום

 

 ציםהסקה מתרשים מקב •

15-16 

 5-6 ציםמעגלים מקב •

 2תרגול צורני מעורב מקבץ  •

צים  מקב ’מבחן אופק סוג ב •

3-4 

 3-4 ציםהרכבת מרובעים מקב •

  ציםהרכבת צורות כללי מקב •

2-3 

שיעור הרכבת צורות עם  •

 אותיות 

הרכבת צורות עם אותיות   •

 1-2צים מקב

 

 

 12 יום

 

מתקדם  ה תנועבעיות  •

 3-4 ציםמקב

 ציםהסקה מתרשים מקב •

17-18 

 7-8 ציםמעגלים מקב •

 2איתור צורות מקבץ  •

  ציםהרכבת צורות כללי מקב •

4-5 

הרכבת צורות עם אותיות   •

 3-4 ציםמקב

 13-14 ציםמבחן דינור מקב •

דירוג מפגשים  –מבחן דינור  •

  1-2מקבצים 

 שיעור ספירת לבנים  •

 1ספירת לבנים מקבץ  •
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 13 יום

 

 9-10 ציםמעגלים מקב •

 19הסקה מתרשים מקבץ  •

 6הרכבת צורות כללי מקבץ  •

דירוג מפגשים   -מבחן דינור  •

 3-4מקבצים 

 2ספירת לבנים מקבץ  •

 שיעור לבנה מסומנת  •

 1-2צים לבנה מסומנת מקב •

 שיעור לוח טיסה  •

 1לוח טיסה מקבץ  •

 שיעור מבחן נחיתה •

 1מבחן נחיתה מקבץ  •

 

 14 יום

 

 חופש  יום

 

 15 יום

 

 מקבץ 20הסקה מתרשים  •

 3תרגול צורני מעורב מקבץ  •

 7ידע כללי מקבץ  •

דירוג מפגשים    -מבחן דינור  •

 5-6מקבצים 

  6הטלת צל מקבץ  •

 2לוח טיסה מקבץ  •

 2מבחן נחיתה מקבץ  •

 

 


