תכנית לימודים
תכנית לימודים יומית  7 -ימי הכנה לצו ראשון:
תלמידים יקרים,
התכנית שלפניכם כוללת משימות ברמה היומית ל 7-ימי הכנה .תכנית לימודים זו בנויה כך שהיא
מאפשרת למידה של רוב התכנים המופיעים בספר וב חבילות התרגול :רוב התרגול בה הוא תרגול
חובה וחלק קטן ממנה הינו תרגול רשות ,וזאת על מנת לאפשר לכם למידה של כמעט כל הנושאים
וסוגי השאלות בפרק זמן של שבוע .חשוב לדעת שאת התכנית ניתן להאריך או לקצר באופן עצמאי
ע"י העברת משימות מיום ליום ,כך שאם יש ברשותכם זמן ,תוכלו בהחלט לכסות את כל החומר.
דגשים חשובים:
•

תכנית הלימודים כוללת את מירב החומר המופיע בספר ההכנה ובתרגול שבאתר ,והיא
מחולקת לתרגול של מקבצים שלאחריו פתרון של  3בחינות סימולציה מלאות.

•

אנו ממליצים לקרוא בעיון את השיעורים הכתובים בהתאם לתכנית היומית ,לפתור את
השאלות לדוגמה המופיעות בהם ,ורק לאחר מכן לעבור לפתרון המקבצים הרלוונטיים.

•

בתרגולים ש במקבצים השונים תוכלו לראות את הזמן בו מצופה מכם לפתור כל מקבץ .את
המקבץ הראשון בכל נושא (המקבץ שמופיע בתכנית מיד לאחר השיעור) אנו ממליצים
לפתור ללא הגבלת זמנים ,ולאחר מכן לעבור לעבודה תחת מגבלת זמן .שימו לב  -את
המקבצים תוכלו לפתור גם לאחר סיום הזמן המוקצב לכם ,אולם אנו ממליצים לנסות
ולעמוד בזמנים על מנת לתרגל את קצב העבודה הנדרש מכם.

•

לאחר שתסיימו לפתור כל מקבץ – תחקרו את ביצועיכם :בדקו היכן טעיתם ,עברו על
השאלות השונות ונסו להבין את הנושאים בהם אתם חזקים יותר ואת הנושאים בהם אתם
מתקשים.

ללומדים באמצעות ספר הלימוד:
בחינות הסימולציה המלאות מופיעות בסוף הספר.
ללומדים באמצעות תוכנת התרגול באינטרנט:
בחינות הסימולציה תורכבנה מהפרקים המלאים שנמצאים בתוך קטגוריות התרגול השונות (בחלק
התחתון של המסך) ,בהתאם לסדר המופיע בתכנית הלימודים האישית .שימו לב – בתוך הפרקים
המלאים יהיה עליכם לעמוד במגבלת הזמנים המוקצבת לכם ,אולם בין הפרקים השונים תוכלו
לעצור ולנוח (וזאת מבלי לעזוב את החדר בו אתם נבחנים ,בהתאם להנחיות לשכות הגיוס).

צוות ניב רווח הכנה לצו ראשון מאחל לכם למידה מהנה והצלחה ביום המיונים של צו ראשון!
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תכנית לימודים
תכנית לימודים יומית –  7ימי למידה

יום 1

יום 2

יום 3

קריאה :סדר התחנות בצוראשון – תרשים זרימה

שיעור הספק-מקבצי הספק 1-3

שיעור יחס-מקבצי יחס 1-3

שיעור סדר פעולות חשבון-מקבץ סדר פעולות חשבון 1

שיעור הוראות-מקבצי הוראות 1-8

שיעור אחוזים-מקבצי אחוזים 1-3

שיעור שברים-מקבצי שברים 1-3

שיעור הבנת הנקרא-מקבצי הבנת הנקרא 1-7

שיעור כלליות-מקבצי כלליות 1-3

שיעור חזקות ושורשים-מקבצי חזקות ושורשים 1-3

שיעור אנלוגיות צורניותומטריצות
מקבצי אנלוגיות צורניות 1-5-מקבצי מטריצות 1-5

שיעור ממוצע-מקבצי ממוצע 1-3

שיעור אנלוגיות מילוליות-מקבצי אנלוגיות מילוליות 1-6

שיעור תנועה-מקבצי תנועה 1-3

מקבצי אנלוגיות מילוליות 7-10מקבצי אנלוגיות צורניות 6-7מקבצי מטריצות 6-7-מקבצי הבנת הנקרא 8-15
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יום 4

יום 5

יום 6

מקבצי סדר פעולות חשבון 2מקבצי שברים 4-5מקבצי חזקות ושורשים 4-5מקבצי אנלוגיות מילוליות11-15
מקבצי הספק 4-5מקבצי תנועה 4-5מקבצי ממוצע 4-5מקבצי הוראות 9-13מקבצי הבנת הנקרא 16-21מקבצי יחס 4-5מקבצי אחוזים 4-5מקבצי כלליות 4-5מקבצי אנלוגיות צורניות 8-10-מקבצי מטריצות 8-10

סימולציה 1
ספר :סימולציה 1
למתרגלים באתר :יש להרכיב את
הסימולציה מתוך הפרקים
המלאים שבאתר בסדר הבא:
הבנת הנקרא 1אנלוגיות מילוליות 1חשיבה צורנית 1חשיבה כמותית 1-מבחן הוראות 1

סימולציה 2
ספר :סימולציה 2
למתרגלים באתר :יש להרכיב
את הסימולציה מתוך הפרקים
המלאים שבאתר בסדר הבא:
הבנת הנקרא 2אנלוגיות מילוליות 2חשיבה צורנית 2חשיבה כמותית 2-מבחן הוראות 2

מקבצי רשות – להעשרה
-מקבצי הבנת הנקרא 22-25

מקבצי רשות  -להעשרה
-מקבצי הבנת הנקרא 26-28

יום 7
סימולציה 3
ספר :סימולציה 3
למתרגלים באתר :יש להרכיב
את הסימולציה מתוך הפרקים
המלאים שבאתר בסדר הבא:
הבנת הנקרא 3אנלוגיות מילוליות 3חשיבה צורנית 3חשיבה כמותית 3-מבחן הוראות 3

ניב רווח הכנה לצו ראשון

