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  פסיכים יקרים,

ללימוד לקראת הבחינה הפסיכומטרית.   הערכה המקצועית ביותרהערכה המקצועית ביותרהערכה המקצועית ביותרהערכה המקצועית ביותראנו גאים להציג בפניכם את 

הושקעו אלפי שעות מחקר ופיתוח, וכיום הם מהווים את  psycho.co.ilבספרי הפסיכומטרי של 

  המענה המקצועי, המקיף והמדויק ביותר בתחום.

בספרים תוכלו למצוא הסברים מפורטים, חוקי פסיכומטרי, כללים וטבלאות, טכניקות פתרון, 

בהיקף עצום הכולל פתרונות מלאים בכל הנושאים.  בנוסף, המדריכים שלנו דוגמאות ותרגול 

מנת שתפיקו מעצמכם את המקסימום -מחכים לעזור לכם בפורום האתר בכל שאלה, הכל על

  במהלך הלימוד לבחינה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אלעד שווייצר, ליאור כהן ניהול פדגוגי:

        

  לכל הזכויות שמורות- Psycho.co.il  

או קטעים מתוכו, בשום צורה זה חומר לימוד תרגם או לערוך מחדש העתיק, לשכפל, לאין ל

שהיא ובשום אמצעים שהם, מכאניים או אלקטרוניים, לרבות צילום או הקלטה, וכן אין ללמד על 

ספר, מכון, קורס או כל מסגרת אחרת, בלי הסכמה בכתב -בשלמותו, בשום ביתפיו, בחלקו או 

  ל פסיכו.ומראש ש

  

מוסדות/מדריכים אשר מעוניינים בחומרי לימוד לצורך לימוד קבוצות או יחידים מתבקשים לפנות 

 077-30-10-950או בטלפון:  info@psycho.co.ilלפסיכו בכתובת:  

    



תכנית לימוד עצמי -  84 יום

1יום

מידע כללי
הבחינה הפסיכומטרית ככלי מיון> מידע כללי 

ציון פסיכומטרי> מידע כללי 

מבנה הבחינה הפסיכומטרית> מידע כללי 

מועדי פסיכומטרי> מידע כללי 

מבוא לאלגברה
מבוא והגדרות לאלגברה> מבוא לאלגברה > אלגברה 

חיבור וחיסור> מבוא לאלגברה > אלגברה 

כפל וחילוק> מבוא לאלגברה > אלגברה 

מבוא לאלגברה
1-30שאלות > חיבור וחיסור  -מבוא לאלגברה > מבוא לכמותי 

20–1שאלות > חיבור וחיסור ארוך  -מבוא לאלגברה > מבוא לכמותי 

1-30שאלות > כפל וחילוק  -מבוא לאלגברה > מבוא לכמותי 

1-20שאלות > כפל ארוך  -מבוא לאלגברה > מבוא לכמותי 

1-30שאלות > חילוק ארוך  -מבוא לאלגברה > מבוא לכמותי 

1-20שאלות > סדר פעולות חשבון  -מבוא לאלגברה > מבוא לכמותי 

ישרים וזוויות
ישרים וזוויות> גיאומטריה 

1-5שאלות > ישרים נחתכים  -ישרים וזויות > מבוא לכמותי 

6-10שאלות > ישרים מקבילים  -ישרים וזויות > מבוא לכמותי 

11-30שאלות > תרגול מסכם  -ישרים וזוויות  -ישרים וזויות > מבוא לכמותי 

31-35שאלות > בוחן מסכם ישרים וזוויות  -ישרים וזויות > מבוא לכמותי 
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תכנית לימוד עצמי -  84 יום

2יום

אוצר מילים בעברית
לשנן - 1יחידה > מילון עברית 

מבוא לאנגלית
מבוא לאנגלית בפסיכומטרי> אנגלית 

מבנה פרק אנגלית בפסיכומטרי> אנגלית 

איך לומדים אנגלית לפסיכומטרי> אנגלית 

איך לקרוא אנגלית> אנגלית 

אוצר מילים באנגלית
שיטות ללימוד מילים> אנגלית 

לשנן - 1יחידה > כרך א  -מילון אנגלית 
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תכנית לימוד עצמי -  84 יום

3יום

שברים

מבוא לשברים> שברים > אלגברה 

כפל וחילוק שברים> שברים > אלגברה 

חיבור וחיסור שברים> שברים > אלגברה 

כל התרגילים> הרחבה וצמצום שברים  -שברים > מבוא לכמותי 

1-25שאלות > השוואת שברים  -שברים > מבוא לכמותי 

1-20שאלות > הפיכת שבר מדומה למספר מעורב  -שברים > מבוא לכמותי 

1-20שאלות > הפיכת מספר מעורב לשבר מדומה  -שברים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות > כפל שברים  -שברים > מבוא לכמותי 

1-35שאלות > חילוק שברים  -שברים > מבוא לכמותי 

1-14שאלות > תרגילי קשת  -שברים > מבוא לכמותי 

משולשים

מבוא למשולשים> משולשים > גיאומטריה 

1-5שאלות > סכום זוויות במשולש  -משולשים > מבוא לכמותי 

6-10שאלות > זווית חיצונית במשולש  -משולשים > מבוא לכמותי 

11-15שאלות > צלע גדולה מול זווית גדולה  -משולשים > מבוא לכמותי 

16-20שאלות > אי שיוויון המשולש  -משולשים > מבוא לכמותי 

21-25שאלות > תיכון וחוצה זווית , גובה -משולשים > מבוא לכמותי 

26-44שאלות > תרגול מסכם  -משולשים > מבוא לכמותי 
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4יום

שברים

1-100שאלות > חיבור וחיסור שברים  -שברים > מבוא לכמותי 
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5יום

שברים

שברים עשרוניים> שברים > אלגברה 

1-6שאלות > מבוא  -שברים עשרוניים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות > המרת שבר עשרוני לשבר פשוט  -שברים עשרוניים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות > המרת שבר פשוט לשבר עשרוני  -שברים עשרוניים > מבוא לכמותי 

1-6שאלות > הרחבה וצמצום  -שברים עשרוניים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות > חיבור וחיסור   -שברים עשרוניים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות > כפל שברים עשרוניים  -שברים עשרוניים > מבוא לכמותי 

1-6שאלות >  10-כפל וחילוק ב -שברים עשרוניים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות > חלוקה בשבר עשרוני  -שברים עשרוניים > מבוא לכמותי 

משולשים

משולשים מיוחדים> משולשים > גיאומטריה 

שטח משולשים> משולשים > גיאומטריה 

מבוא למשפט פיתגורס> משולשים > גיאומטריה 

הוכחה של משפט פיתגורס> משולשים > גיאומטריה 

1-8שאלות > משולש שווה שוקיים  -משולשים > מבוא לכמותי 

9-13שאלות > צלעות -משולש שווה -משולשים > מבוא לכמותי 

14-19שאלות > משולש ישר זווית  -משולשים > מבוא לכמותי 

20-30שאלות > שטח משולשים  -משולשים > מבוא לכמותי 

31-55שאלות > תרגול מסכם  -משולשים > מבוא לכמותי 

56-65שאלות > בוחן מסכם  -משולשים > מבוא לכמותי 
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6יום

ביטויים אלגבריים
איברים אלגבריים> שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> אלגברה 

1-20שאלות : 2יחידה , 1-5שאלות : 1יחידה > כינוס איברים  -ביטויים אלגבריים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות : 2יחידה , 1-3שאלות : 1יחידה > כפל איברים  -ביטויים אלגבריים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות : 2יחידה , 1-3שאלות : 1יחידה > פתיחת סוגריים  -ביטויים אלגבריים > מבוא לכמותי 

שאלות : 2יחידה , 1-3שאלות : 1יחידה > פתיחת סוגריים בכפל  -ביטויים אלגבריים > מבוא לכמותי 

1-20שאלות : 2יחידה , 1-3שאלות : 1יחידה > כפל רב איברים  -ביטויים אלגבריים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות : 2יחידה , 1-5שאלות : 1יחידה > הוצאת גורם משותף  -ביטויים אלגבריים > מבוא לכמותי 

מרובעים

מרובע> מרובעים > גיאומטריה 

מקבילית> מרובעים > גיאומטריה 

מעוין> מרובעים > גיאומטריה 

מלבן> מרובעים > גיאומטריה 

ריבוע> מרובעים > גיאומטריה 

1-3שאלות > מרובע כללי  -מרובעים > מבוא לכמותי 

4-18שאלות > מקבילית  -מרובעים > מבוא לכמותי 

19-33שאלות > מעוין  -מרובעים > מבוא לכמותי 

34-47שאלות > מלבן  -מרובעים > מבוא לכמותי 

48-62שאלות > ריבוע  -מרובעים > מבוא לכמותי 
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7יום

מנוחה והשלמות
מנוחה > 

8יום

ביטויים אלגבריים
1-15שאלות : 2יחידה , 1-6שאלות : 1יחידה > נוסחה ראשונה  -נוסחאות הכפל המקוצר > מבוא לכמותי 

1-15שאלות : 2יחידה , 1-6שאלות : 1יחידה > נוסחה שניה  -נוסחאות הכפל המקוצר > מבוא לכמותי 

שאלות : 2יחידה , 1-6שאלות : 1יחידה > נוסחה שלישית  -נוסחאות הכפל המקוצר > מבוא לכמותי 

1-30שאלות > תרגול מסכם  -נוסחאות הכפל המקוצר > מבוא לכמותי 

מרובעים

טרפז> מרובעים > גיאומטריה 

דלתון> מרובעים > גיאומטריה 

63-77שאלות > דלתון  -מרובעים > מבוא לכמותי 

78-80שאלות > טרפז  -מרובעים > מבוא לכמותי 

81-83שאלות > טרפז שווה שוקיים  -מרובעים > מבוא לכמותי 

84-88שאלות > שטח טרפז  -מרובעים > מבוא לכמותי 

89-119שאלות > תרגול מסכם  -מרובעים > מבוא לכמותי 

120-127שאלות > בוחן מסכם  -מרובעים > מבוא לכמותי 

אוצר מילים בעברית
לשנן - 2יחידה > מילון עברית 

אוצר מילים באנגלית
לשנן - 2יחידה > כרך א  -מילון אנגלית 
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9יום

חזקות ושורשים
כללי חזקות> חזקות ושורשים > אלגברה 

שאלות : 3יחידה , 1-15שאלות : 2יחידה , 1-5שאלות : 1יחידה > כללי חזקות  -חזקות > מבוא לכמותי 

1-20שאלות : 2יחידה , 1-6שאלות : 1יחידה > מעריך שלילי  -חזקות > מבוא לכמותי 

1-8שאלות : 2יחידה , 1-5שאלות : 1יחידה > ) כפל(בסיסים זהים  -חזקות > מבוא לכמותי 

1-10שאלות : 2יחידה , 1-8שאלות : 1יחידה > ) חילוק(בסיסים זהים  -חזקות > מבוא לכמותי 

1-30שאלות : 2יחידה , 1-10שאלות : 1יחידה > חזקה של חזקה  -חזקות > מבוא לכמותי 

1-10שאלות : 2יחידה , 1-6שאלות : 1יחידה > כפל  -מעריכים זהים  -חזקות > מבוא לכמותי 

1-10שאלות : 2יחידה , 1-4שאלות : 1יחידה > חילוק  -מעריכים זהים  -חזקות > מבוא לכמותי 

1-7שאלות : 2יחידה , 1-3שאלות : 1יחידה > חיבור וחיסור חזקות  -חזקות > מבוא לכמותי 

מעגלים

מונחים במעגל> מעגלים > גיאומטריה 

זוויות במעגל> מעגלים > גיאומטריה 

משיקים למעגל> מעגלים > גיאומטריה 

1-6שאלות > מונחים  -מעגלים > מבוא לכמותי 

7-11שאלות > זווית היקפית  -מעגלים > מבוא לכמותי 

12-16שאלות > מרכזית /זווית היקפית -מעגלים > מבוא לכמותי 

17-21שאלות > זווית היקפית על קוטר  -מעגלים > מבוא לכמותי 

22-26שאלות > מרובע חסום במעגל  -מעגלים > מבוא לכמותי 

27-31שאלות > רדיוס למשיק  -מעגלים > מבוא לכמותי 

32-36שאלות > שני משיקים במעגל  -מעגלים > מבוא לכמותי 

37-41שאלות > אלכסון ראשי בדלתון  -מעגלים > מבוא לכמותי 
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תכנית לימוד עצמי -  84 יום

42-46שאלות > מיתרים במעגל  -מעגלים > מבוא לכמותי 

47-51שאלות > זווית על קשת  -מעגלים > מבוא לכמותי 

10יום

חזקות ושורשים
1-20שאלות : 2יחידה , 1-5שאלות : 1יחידה > משוואות מעריכיות  -חזקות > מבוא לכמותי 

1-12שאלות : 2יחידה , 1-3שאלות : 1יחידה > משוואות עם חזקות  -חזקות > מבוא לכמותי 

1-35שאלות > תרגול מסכם  -חזקות > מבוא לכמותי 

11יום

משוואות

מבוא למשוואות> שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> אלגברה 

משוואה בודדת> שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> אלגברה 

מערכת משוואות> שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> אלגברה 

1-35שאלות : 2יחידה , 1-10שאלות : 1יחידה > משוואה בנעלם אחד  -משוואות > מבוא לכמותי 

1-10שאלות > חיבור וחיסור משוואות  -מערכת משוואות > מבוא לכמותי 

מעגלים

שטח והיקף מעגל> מעגלים > גיאומטריה 

גזרה וקשת במעגל> מעגלים > גיאומטריה 

52-56שאלות > היקף מעגל  -מעגלים > מבוא לכמותי 

57-64שאלות > שטח מעגל  -מעגלים > מבוא לכמותי 

65-68שאלות > שטח גזרה   -מעגלים > מבוא לכמותי 

59-72שאלות > אורך קשת  -מעגלים > מבוא לכמותי 

73-90שאלות > תרגול מסכם  -מעגלים > מבוא לכמותי 
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12יום

חזקות ושורשים
כללי שורשים> חזקות ושורשים > אלגברה 

1-30שאלות : 2יחידה , 1-8שאלות : 1יחידה > כללי שורשים  -שורשים > מבוא לכמותי 

1-30שאלות : 2יחידה , 1-15שאלות : 1יחידה > המרת שורש לחזקה ולהיפך  -שורשים > מבוא לכמותי 

1-15שאלות : 2יחידה , 1-8שאלות : 1יחידה > כפל שורשים  -שורשים > מבוא לכמותי 

1-20שאלות : 2יחידה , 1-8שאלות : 1יחידה > חילוק שורשים  -שורשים > מבוא לכמותי 

13יום

חשיבה מילולית
המתכונת החדשה -מבוא לחשיבה מילולית > חשיבה מילולית 

השלמת משפטים בעברית
טכניקות פתרון השלמת משפטים> השלמת משפטים > חשיבה מילולית 

אלמלא/ לולא / אילו  –תנאי היפותטי > השלמת משפטים > חשיבה מילולית 

1-20יחידות > השלמת משפטים > חשיבה מילולית 

חזקות ושורשים
1-10שאלות : 2יחידה , 1-5שאלות : 1יחידה > שורש של שורש  -שורשים > מבוא לכמותי 

1-15שאלות : 2יחידה , 1-5שאלות : 1יחידה > הכנסת כופל לשורש  -שורשים > מבוא לכמותי 

1-25שאלות : 2יחידה , 1-3שאלות : 1יחידה > הוצאת כופל משורש  -שורשים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות : 2יחידה , 1-4שאלות : 1יחידה > חיבור וחיסור שורשים  -שורשים > מבוא לכמותי 

1-10שאלות : 2יחידה , 1-3שאלות : 1יחידה > משוואות בשורשים  -שורשים > מבוא לכמותי 

1-35שאלות > תרגול מסכם  -שורשים > מבוא לכמותי 
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14יום

מנוחה והשלמות
מנוחה > 

15יום

מבוא לחשיבה כמותית
חשיבה פסיכומטרית> מבוא לחשיבה כמותית 

ניסוחי שאלות> מבוא לחשיבה כמותית 

ניהול זמן בחינה> מרתון 

ישרים ומשולשים
שלשות פיתגוריות> משולשים > גיאומטריה 

משולש זהב וכסף> משולשים > גיאומטריה 

מצולעים –קיצורי דרך בגיאומטריה > טריקים וקיצורי דרך בגיאומטריה > גיאומטריה 

1-60שאלות > ישרים ומשולשים > גיאומטריה 

אוצר מילים בעברית
לשנן - 3יחידה > מילון עברית 

אוצר מילים באנגלית
לשנן - 3יחידה > כרך א  -מילון אנגלית 

השלמת משפטים באנגלית
השלמת משפטים באנגלית> השלמת משפטים באנגלית > אנגלית 

1-10יחידות > השלמת משפטים > אנגלית 

אוצר מילים בעברית
1יחידה > אוצר מילים > חשיבה מילולית 
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16יום

מבוא לאלגברה פסיכומטרית
ניסוי וטעיה> אלגברה פסיכומטרית > אלגברה 

1-25שאלות > מבוא לאלגברה פסיכומטרית > אלגברה 

מבוא לבעיות
תרגום בעיה מילולית למשוואה> מבוא לבעיות > בעיות מילוליות 

יחסים זהים> מבוא לבעיות > בעיות מילוליות 

בעיות חישוב והבנה> מבוא לבעיות > בעיות מילוליות 

יחס מתמטי> מבוא לבעיות > בעיות מילוליות 

ביטוי/ בניית משוואה > מבוא לבעיות > בעיות מילוליות 

1-10שאלות > מבוא לבעיות מילוליות > מבוא לכמותי 

1-60שאלות > מבוא לבעיות > בעיות 

השלמת משפטים בעברית
21-30יחידות > השלמת משפטים > חשיבה מילולית 

17יום

הבנה ויישום כללים
הבנה ויישום כללים> חשיבה מילולית 

1-45שאלות > כללים > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > ישרים ומשולשים > פסיכומטריקס 

2מבחן > ישרים ומשולשים > פסיכומטריקס 

3מבחן > ישרים ומשולשים > פסיכומטריקס 
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18יום

מרובעים

מצולעים -קיצורי דרך בגיאומטריה > טריקים וקיצורי דרך בגיאומטריה > גיאומטריה 

1-60שאלות > מרובעים > גיאומטריה 

חיבור

מבוא לכתיבת חיבור> כתיבת חיבור > חשיבה מילולית 

הסברים> מבוא לכתיבת חיבור > חיבור 

1-50שאלות > הבחנה בין דעה לעובדה > חיבור 

1-5מטלות כתיבה > דרוג טיעונים > חיבור 

1-5מטלות כתיבה > שלבים מקדימים לכתיבה > חיבור 

מבחנים אונליין
1מבחן > מבוא לאלגברה פסיכומטרית > פסיכומטריקס 

2מבחן > מבוא לאלגברה פסיכומטרית > פסיכומטריקס 

3מבחן > מבוא לאלגברה פסיכומטרית > פסיכומטריקס 

1מבחן > מבוא לבעיות > פסיכומטריקס 

2מבחן > מבוא לבעיות > פסיכומטריקס 

3מבחן > מבוא לבעיות > פסיכומטריקס 
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19יום

שברים

השוואת שברים> שברים > אלגברה 

1-30שאלות > שברים > אלגברה 

ניסוי וטעיה
בעיות כלליות> ניסוי וטעיה > בעיות מילוליות 

מקסימום-בעיות מינימום> ניסוי וטעיה > בעיות מילוליות 

בעיות חוקיות> ניסוי וטעיה > בעיות מילוליות 

1-40שאלות > ניסוי וטעיה > בעיות 

הבנת הנקרא באנגלית
הבנת הנקרא באנגלית> הבנת הנקרא באנגלית > אנגלית 

1-10יחידות > הבנת הנקרא > אנגלית 

אוצר מילים בעברית
2יחידה > אוצר מילים > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > כללים > פסיכומטריקס 

2מבחן > כללים > פסיכומטריקס 

3מבחן > כללים > פסיכומטריקס 
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20יום

ביטויים

פתרון אלגברי של ביטויים> שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> אלגברה 

הצבת מספרים בביטויים> שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> אלגברה 

1-30שאלות > ביטויים > אלגברה 

חיבור

פסקאות> כתיבת חיבור > חשיבה מילולית 

סימני פיסוק> כתיבת חיבור > חשיבה מילולית 

1-5מטלות כתיבה > התחלות פסקה > חיבור 

הבנת טקסט והיגיון בטיעונים
נמשל -משל > חשיבה מילולית 

שיפוץ משפט> הבנת היגיון בטיעונים > חשיבה מילולית 

מחליש/ מחזק > הבנת היגיון בטיעונים > חשיבה מילולית 

מובלעת/ הנחה סמויה > הבנת היגיון בטיעונים > חשיבה מילולית 

מסקנה שגויה> הבנת היגיון בטיעונים > חשיבה מילולית 

הבנת רעיון מפסקה> הבנת טקסט > חשיבה מילולית 

הבנת משפטים> הבנת טקסט > חשיבה מילולית 

מה משתמע> הבנת טקסט > חשיבה מילולית 

1-65שאלות > הבנת טקסט והיגיון בטיעונים > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > מרובעים > פסיכומטריקס 

2מבחן > מרובעים > פסיכומטריקס 

3מבחן > מרובעים > פסיכומטריקס 
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21יום

מנוחה והשלמות
מנוחה > 
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22יום

מעגלים

מעגלים –קיצורי דרך בגיאומטריה > טריקים וקיצורי דרך בגיאומטריה > גיאומטריה 

1-60שאלות > מעגלים > גיאומטריה 

אוצר מילים בעברית
לשנן - 4יחידה > מילון עברית 

אוצר מילים באנגלית
לשנן - 4יחידה > כרך א  -מילון אנגלית 

השלמת משפטים בעברית
31-40יחידות > השלמת משפטים > חשיבה מילולית 

אוצר מילים בעברית
3יחידה > אוצר מילים > חשיבה מילולית 

השלמת משפטים באנגלית
11-20יחידות > השלמת משפטים > אנגלית 

מבחנים אונליין
1מבחן > שברים > פסיכומטריקס 

2מבחן > שברים > פסיכומטריקס 

3מבחן > שברים > פסיכומטריקס 

1מבחן > ניסוי וטעיה > פסיכומטריקס 

2מבחן > ניסוי וטעיה > פסיכומטריקס 

3מבחן > ניסוי וטעיה > פסיכומטריקס 
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23יום

אחוזים

חישוב אחוזים> אחוזים > בעיות מילוליות 

1-10שאלות > בעיות אחוזים > מבוא לכמותי 

משוואות

1-60שאלות > משוואות > אלגברה 

הבנת הנקרא באנגלית
11-15יחידות > הבנת הנקרא > אנגלית 

מבחנים אונליין
1מבחן > הבנת טקסט וטיעונים > פסיכומטריקס 

2מבחן > הבנת טקסט וטיעונים > פסיכומטריקס 

3מבחן > הבנת טקסט וטיעונים > פסיכומטריקס 
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24יום

אחוזים

100הצבת / בעיות אחוז מאחוז > אחוזים > בעיות מילוליות 

1-65שאלות > אחוזים > בעיות 

חיבור

פתיחה של חיבור> כתיבת חיבור > חשיבה מילולית 

1-5מטלות כתיבה > פסקת פתיחה > חיבור 

מבחנים אונליין
1מבחן > מעגלים > פסיכומטריקס 

2מבחן > מעגלים > פסיכומטריקס 

3מבחן > מעגלים > פסיכומטריקס 
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25יום

אי-שוויונים
שוויון בודד-אי> שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> אלגברה 

שוויונים-מערכת אי> שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> אלגברה 

1-30שאלות > שוויונים -אי> אלגברה 

מצולעים

מצולעים> מצולעים > גיאומטריה 

שטח מצולעים> מצולעים > גיאומטריה 

1-25שאלות > מצולעים > גיאומטריה 

ניסוח מחדש
מבוא לניסוח מחדש> ניסוח מחדש > אנגלית 

טכניקות פתרון ניסוח מחדש> ניסוח מחדש > אנגלית 

1-20יחידות > ניסוח מחדש > אנגלית 

מבחנים אונליין
1מבחן > אחוזים > פסיכומטריקס 

2מבחן > אחוזים > פסיכומטריקס 

3מבחן > אחוזים > פסיכומטריקס 
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26יום

חזקות ושורשים
ביטויים ומשוואות עם חזקות ושורשים> חזקות ושורשים > אלגברה 

1-60שאלות > חזקות ושורשים > אלגברה 

אנלוגיות

מבוא לאנלוגיות> אנלוגיות > חשיבה מילולית 

טכניקות פתרון אנלוגיות> אנלוגיות > חשיבה מילולית 

אוצר מילים באנלוגיות> אנלוגיות > חשיבה מילולית 

פתרון אנלוגיות דרך התשובות> אנלוגיות > חשיבה מילולית 

ניואנסים באנלוגיות> אנלוגיות > חשיבה מילולית 

1-10יחידות > אנלוגיות > חשיבה מילולית 

הבנת הנקרא באנגלית
16-20יחידות > הבנת הנקרא > אנגלית 
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27יום

חפיפה (תחום משותף)
תחום משותף/ מבוא לבעיות חפיפה > ) תחום משותף(חפיפה > בעיות מילוליות 

טווחים –תחומי חפיפה > ) תחום משותף(חפיפה > בעיות מילוליות 

חפיפה מדויקת –תחום משותף > ) תחום משותף(חפיפה > בעיות מילוליות 

1-30שאלות > חפיפה > בעיות 

חיבור

גוף החיבור> כתיבת חיבור > חשיבה מילולית 

1-5מטלות כתיבה , 1-20דרוג דוגמאות > פסקות נימוק > חיבור 

1-5מטלות כתיבה > פסקת טענת נגד והפרכתה > חיבור 

השלמת משפטים בעברית
41-50יחידות > השלמת משפטים > חשיבה מילולית 

אוצר מילים בעברית
4יחידה > אוצר מילים > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> פסיכומטריקס 

2מבחן > שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> פסיכומטריקס 

3מבחן > שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> פסיכומטריקס 

1מבחן > מצולעים > פסיכומטריקס 

2מבחן > מצולעים > פסיכומטריקס 

3מבחן > מצולעים > פסיכומטריקס 
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28יום

מנוחה והשלמות
מנוחה > 

29יום

ערך מוחלט
ערך מוחלט> שוויונים -משוואות ואי, ביטויים> אלגברה 

1-30שאלות > ערך מוחלט > אלגברה 

תלת-ממד
הגדרות ונוסחאות בתלת מימד> תלת מימד > גיאומטריה 

יחסי נפחים> תלת מימד > גיאומטריה 

1-10שאלות > מימד -תלת> מבוא לכמותי 

אוצר מילים בעברית
לשנן - 5יחידה > מילון עברית 

אוצר מילים באנגלית
לשנן - 5יחידה > כרך א  -מילון אנגלית 

מבחנים אונליין
1מבחן > חפיפה > פסיכומטריקס 

2מבחן > חפיפה > פסיכומטריקס 

3מבחן > חפיפה > פסיכומטריקס 
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30יום

תלת-ממד
מימד-תלת –קיצורי דרך בגיאומטריה > טריקים וקיצורי דרך בגיאומטריה > גיאומטריה 

1-40שאלות > מימד -תלת> גיאומטריה 

אנלוגיות

11-15יחידות > אנלוגיות > חשיבה מילולית 

ניסוח מחדש
11-20יחידות > ניסוח מחדש > אנגלית 

מבחנים אונליין
1מבחן > חזקות ושורשים > פסיכומטריקס 

2מבחן > חזקות ושורשים > פסיכומטריקס 

3מבחן > חזקות ושורשים > פסיכומטריקס 
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31יום

ציר המספרים
שלילי/ חיובי > ציר המספרים > אלגברה 

תחומים על ציר המספרים> ציר המספרים > אלגברה 

שיטת ציר המספרים> ציר המספרים > אלגברה 

1-50שאלות > ציר המספרים > אלגברה 

ממוצעים

פשוט/ ממוצע חשבוני > ממוצעים > בעיות מילוליות 

1-10שאלות > בעיות ממוצעים > מבוא לכמותי 

הבנת הנקרא בעברית
הבנת הנקרא> חשיבה מילולית 

1-20שאלות > הבנת הנקרא > חשיבה מילולית 

הבנת הנקרא באנגלית
21-25יחידות > הבנת הנקרא > אנגלית 
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32יום

ממוצעים

ממוצע משוקלל> ממוצעים > בעיות מילוליות 

1-60שאלות > ממוצעים > בעיות 

חיבור

סיום החיבור> כתיבת חיבור > חשיבה מילולית 

1-5מטלות כתיבה > פסקת סיום > חיבור 

אנלוגיות

16-20יחידות > אנלוגיות > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > ממד -תלת> פסיכומטריקס 

2מבחן > ממד -תלת> פסיכומטריקס 

3מבחן > ממד -תלת> פסיכומטריקס 
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33יום

דמיון

יחס שטחים/ יחס קווי > דמיון > גיאומטריה 

דמיון בצורות משוכללות> דמיון > גיאומטריה 

דמיון בצורות לא משוכללות> דמיון > גיאומטריה 

מימדיות-דמיון בצורות תלת> דמיון > גיאומטריה 

1-40שאלות > דמיון > גיאומטריה 

הבנת הנקרא בעברית
31-50שאלות > הבנת הנקרא > חשיבה מילולית 

אוצר מילים בעברית
5יחידה > אוצר מילים > חשיבה מילולית 

ניסוח מחדש
21-30יחידות > ניסוח מחדש > אנגלית 

מבחנים אונליין
1מבחן > ערך מוחלט > פסיכומטריקס 

2מבחן > ערך מוחלט > פסיכומטריקס 

3מבחן > ערך מוחלט > פסיכומטריקס 
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34יום

מספרים ראשוניים
מבוא למספרים ראשוניים> מספרים ראשוניים > אלגברה 

מחלקים/ גורמים > מספרים ראשוניים > אלגברה 

המחלק הגדול ביותר> מספרים ראשוניים > אלגברה 

פירוק והרכבת מספרים> מספרים ראשוניים > אלגברה 

1-40שאלות > מספרים ראשוניים > אלגברה 

אנלוגיות

21-25יחידות > אנלוגיות > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > השלמת משפטים בעברית > פסיכומטריקס 

2מבחן > השלמת משפטים בעברית > פסיכומטריקס 

3מבחן > השלמת משפטים בעברית > פסיכומטריקס 

1מבחן > ממוצעים > פסיכומטריקס 

2מבחן > ממוצעים > פסיכומטריקס 

3מבחן > ממוצעים > פסיכומטריקס 

35יום

מנוחה והשלמות
מנוחה > 
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36יום

חלוקה ושארית
סימני התחלקות> חלוקה ושארית > אלגברה 

שארית> חלוקה ושארית > אלגברה 

1-40שאלות > חלוקה ושארית > אלגברה 

הספק

מבוא לבעיות הספק> הספק > בעיות מילוליות 

1-10שאלות > בעיות הספק > מבוא לכמותי 

הבנת הנקרא בעברית
51-60שאלות > הבנת הנקרא > חשיבה מילולית 

אוצר מילים בעברית
לשנן - 6יחידה > מילון עברית 

אוצר מילים באנגלית
לשנן - 6יחידה > כרך ב  -מילון אנגלית 

השלמת משפטים באנגלית
21-30יחידות > השלמת משפטים > אנגלית 

הבנת הנקרא באנגלית
26-30יחידות > הבנת הנקרא > אנגלית 

מבחנים אונליין
1מבחן > ציר המספרים > פסיכומטריקס 

2מבחן > ציר המספרים > פסיכומטריקס 

3מבחן > ציר המספרים > פסיכומטריקס 
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37יום

הספק

בעיות הספק משותף> הספק > בעיות מילוליות 

פועלים/ שאלות צוות > הספק > בעיות מילוליות 

1-40שאלות > הספק > בעיות 

אנלוגיות

26-30יחידות > אנלוגיות > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > דמיון > פסיכומטריקס 

2מבחן > דמיון > פסיכומטריקס 

3מבחן > דמיון > פסיכומטריקס 

עמוד 30 מתוך 54 אבן גבירול 166,  בית וואלה!  קומה 1,  תל אביב   טל:  077-3010950



תכנית לימוד עצמי -  84 יום

38יום

מספרים שלמים
מספרים עוקבים> מספרים שלמים > אלגברה 

זוגיות> מספרים שלמים > אלגברה 

מכפלות מיוחדות> מספרים שלמים > אלגברה 

1-40שאלות > מספרים שלמים > אלגברה 

חיבור

איך כותבים חיבור> כתיבת חיבור > חשיבה מילולית 

טעויות נפוצות בעברית> כתיבת חיבור > חשיבה מילולית 

1מטלת כתיבה > תרגול מסכם ממד תוכן > חיבור 

הבנת הנקרא בעברית
61-70שאלות > הבנת הנקרא > חשיבה מילולית 

אנלוגיות

31-35יחידות > אנלוגיות > חשיבה מילולית 

ניסוח מחדש
31-40יחידות > ניסוח מחדש > אנגלית 

עמוד 31 מתוך 54 אבן גבירול 166,  בית וואלה!  קומה 1,  תל אביב   טל:  077-3010950



תכנית לימוד עצמי -  84 יום

39יום

תרגילים באותיות
אותיות וספרות> אלגברה פסיכומטרית > אלגברה 

מערכת צירים
ערכי נקודות במערכת צירים> מערכת צירים > גיאומטריה 

מציאת אורך קטע במערכת צירים> מערכת צירים > גיאומטריה 

שיפוע ישר במערכת צירים> מערכת צירים > גיאומטריה 

מעגל במערכת צירים> מערכת צירים > גיאומטריה 

1-30שאלות > מערכת צירים > גיאומטריה 

מבחנים אונליין
1מבחן > הספק > פסיכומטריקס 

2מבחן > הספק > פסיכומטריקס 

3מבחן > הספק > פסיכומטריקס 
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40יום

תרגילים באותיות
1-40שאלות > תרגילים באותיות > אלגברה 

תנועה

מבוא לבעיות תנועה> תנועה > בעיות מילוליות 

יחסי מהירויות/ יחסים זהים בבעיות תנועה > תנועה > בעיות מילוליות 

1-10שאלות > בעיות תנועה > מבוא לכמותי 

חיבור

2מטלת כתיבה > תרגול מסכם ממד תוכן > חיבור 

הבנת הנקרא בעברית
71-80שאלות > הבנת הנקרא > חשיבה מילולית 

אוצר מילים באנגלית
לשנן - 7יחידה > כרך ב  -מילון אנגלית 

אוצר מילים בעברית
6יחידה > אוצר מילים > חשיבה מילולית 

הבנת הנקרא באנגלית
31-35יחידות > הבנת הנקרא > אנגלית 
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41יום

תנועה

מהירות יחסית> תנועה > בעיות מילוליות 

1-50שאלות > תנועה > בעיות 

אוצר מילים בעברית
לשנן - 7יחידה > מילון עברית 

אנלוגיות

36-40יחידות > אנלוגיות > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > שלמים , חלוקה ושארית, ראשוניים> פסיכומטריקס 

2מבחן > שלמים , חלוקה ושארית, ראשוניים> פסיכומטריקס 

3מבחן > שלמים , חלוקה ושארית, ראשוניים> פסיכומטריקס 

42יום

מנוחה והשלמות
מנוחה > 
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43יום

הגדרת פעולה
מבוא להגדרת פעולה חדשה> אלגברה פסיכומטרית > אלגברה 

פעולה חדשה מורכבת> אלגברה פסיכומטרית > אלגברה 

1-50שאלות > הגדרת פעולה > אלגברה 

חיבור

3מטלת כתיבה > תרגול מסכם ממד תוכן > חיבור 

הבנת הנקרא בעברית
81-90שאלות > הבנת הנקרא > חשיבה מילולית 

אנלוגיות

41-45יחידות > אנלוגיות > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > מערכת צירים > פסיכומטריקס 

2מבחן > מערכת צירים > פסיכומטריקס 

3מבחן > מערכת צירים > פסיכומטריקס 

1מבחן > תנועה > פסיכומטריקס 

2מבחן > תנועה > פסיכומטריקס 

3מבחן > תנועה > פסיכומטריקס 
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44יום

הבנה גיאומטרית
יעילות צורה> הבנה גיאומטרית > גיאומטריה 

סרטוטים גמישים> הבנה גיאומטרית > גיאומטריה 

מקסימום-מינימום> הבנה גיאומטרית > גיאומטריה 

1-35שאלות > הבנה גאומטרית > גיאומטריה 

צירופים

קומבינטוריקה/ מבוא לצירופים > צירופים > בעיות מילוליות 

1-10שאלות > בעיות צרופים > מבוא לכמותי 

ניסוח מחדש
41-50יחידות > ניסוח מחדש > אנגלית 

מבחנים אונליין
1מבחן > תרגילים באותיות > פסיכומטריקס 

2מבחן > תרגילים באותיות > פסיכומטריקס 

3מבחן > תרגילים באותיות > פסיכומטריקס 

1מבחן > טענות > פסיכומטריקס 

2מבחן > טענות > פסיכומטריקס 

3מבחן > טענות > פסיכומטריקס 
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45יום

אלגברה - סוף
1-20שאלות > סוף  -אלגברה > אלגברה 

צירופים

בלי החזרה/ עם > צירופים > בעיות מילוליות 

פעולה הדדית> צירופים > בעיות מילוליות 

חיסור אפשרויות/ חיבור > צירופים > בעיות מילוליות 

בחירה ללא חשיבות לסדר> צירופים > בעיות מילוליות 

איברים צמודים> צירופים > בעיות מילוליות 

1-30שאלות > צרופים > בעיות 

חיבור

4מטלת כתיבה > תרגול מסכם ממד תוכן > חיבור 

הבנת הנקרא בעברית
91-100שאלות > הבנת הנקרא > חשיבה מילולית 

אוצר מילים באנגלית
לשנן - 8יחידה > כרך ב  -מילון אנגלית 

אוצר מילים בעברית
7יחידה > אוצר מילים > חשיבה מילולית 

השלמת משפטים באנגלית
31-40יחידות > השלמת משפטים > אנגלית 

הבנת הנקרא באנגלית
36-40יחידות > הבנת הנקרא > אנגלית 
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46יום

אנלוגיות

46-50יחידות > אנלוגיות > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > השלמת משפטים באנגלית > פסיכומטריקס 

2מבחן > השלמת משפטים באנגלית > פסיכומטריקס 

3מבחן > השלמת משפטים באנגלית > פסיכומטריקס 

1מבחן > הבנת הנקרא באנגלית > פסיכומטריקס 

2מבחן > הבנת הנקרא באנגלית > פסיכומטריקס 

3מבחן > הבנת הנקרא באנגלית > פסיכומטריקס 
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47יום

הסקה מתרשים / מטבלה
טבלה/ מבוא להסקה מתרשים > טבלה / הסקה מתרשים 

הסקה מטבלה> טבלה / הסקה מתרשים 

תרשים נקודות על מערכת צירים> טבלה / הסקה מתרשים 

תרשים גרף קווי> טבלה / הסקה מתרשים 

תרשים עמודות> טבלה / הסקה מתרשים 

תרשים גרף קווי רציף> טבלה / הסקה מתרשים 

1-12שאלות > הסקה מתרשים > מבוא לכמותי 

חיבור

5מטלת כתיבה > תרגול מסכם ממד תוכן > חיבור 

הבנת הנקרא בעברית
101-110שאלות > הבנת הנקרא > חשיבה מילולית 

ניסוח מחדש
51-60יחידות > ניסוח מחדש > אנגלית 

מבחנים אונליין
1מבחן > הגדרת פעולה > פסיכומטריקס 

2מבחן > הגדרת פעולה > פסיכומטריקס 

3מבחן > הגדרת פעולה > פסיכומטריקס 

1מבחן > אנלוגיות > פסיכומטריקס 

2מבחן > אנלוגיות > פסיכומטריקס 

3מבחן > אנלוגיות > פסיכומטריקס 

עמוד 39 מתוך 54 אבן גבירול 166,  בית וואלה!  קומה 1,  תל אביב   טל:  077-3010950



תכנית לימוד עצמי -  84 יום

48יום

הסקה מתרשים / מטבלה
תרשים טווחים> טבלה / הסקה מתרשים 

תרשים מעגל> טבלה / הסקה מתרשים 

תרשים גרף מצטבר> טבלה / הסקה מתרשים 

תרשים גרף שינויים> טבלה / הסקה מתרשים 

1-10תרשימים > מטבלה /הסקה מתרשים> הסקה מתרשים 

מבחנים אונליין
1מבחן > הבנה גיאומטרית > פסיכומטריקס 

2מבחן > הבנה גיאומטרית > פסיכומטריקס 

3מבחן > הבנה גיאומטרית > פסיכומטריקס 

1מבחן > צירופים > פסיכומטריקס 

2מבחן > צירופים > פסיכומטריקס 

3מבחן > צירופים > פסיכומטריקס 

49יום

אוצר מילים בעברית
לשנן - 8יחידה > מילון עברית 

מנוחה והשלמות
מנוחה > 
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50יום

הסתברות

מבוא לבעיות הסתברות> הסתברות > בעיות מילוליות 

או/ וגם  -הסתברות של מספר מאורעות > הסתברות > בעיות מילוליות 

סימטריה בקוביות> הסתברות > בעיות מילוליות 

1-10שאלות > בעיות הסתברות > מבוא לכמותי 

1-31שאלות > הסתברות > בעיות 

הסקה מתרשים / מטבלה
11-20תרשימים > מטבלה /הסקה מתרשים> הסקה מתרשים 

הבנת הנקרא בעברית
111-120שאלות > הבנת הנקרא > חשיבה מילולית 

אוצר מילים באנגלית
לשנן - 9יחידה > כרך ב  -מילון אנגלית 

מבחנים אונליין
1מבחן > אלגברה סוף > פסיכומטריקס 

2מבחן > אלגברה סוף > פסיכומטריקס 

3מבחן > אלגברה סוף > פסיכומטריקס 

1מבחן > ניסוח מחדש > פסיכומטריקס 

2מבחן > ניסוח מחדש > פסיכומטריקס 

3מבחן > ניסוח מחדש > פסיכומטריקס 
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51יום

חזרות

1-43שאלות > ישרים ומשולשים > מרתון 

1-13שאלות > מבוא לאלגברה פסיכומטרית > מרתון 

1-20שאלות > השלמת משפטים בעברית > מרתון 

1-3יחידות > השלמת משפטים באנגלית > מרתון 

הסקה מתרשים / מטבלה
21-25תרשימים > מטבלה /הסקה מתרשים> הסקה מתרשים 

52יום

חזרות

1-53שאלות > מבוא לבעיות > מרתון 

1-37שאלות > ניסוי וטעיה > מרתון 

1-11שאלות > מרובעים > מרתון 

1-21שאלות > שברים > מרתון 

הסקה מתרשים / מטבלה
26-30תרשימים > מטבלה /הסקה מתרשים> הסקה מתרשים 

אוצר מילים בעברית
8יחידה > אוצר מילים > חשיבה מילולית 

מבחנים אונליין
1מבחן > הסתברות > פסיכומטריקס 

2מבחן > הסתברות > פסיכומטריקס 

3מבחן > הסתברות > פסיכומטריקס 

עמוד 42 מתוך 54 אבן גבירול 166,  בית וואלה!  קומה 1,  תל אביב   טל:  077-3010950



תכנית לימוד עצמי -  84 יום

53יום

חזרות

1-49שאלות > בעיות אחוזים > מרתון 

1-34שאלות > מעגלים > מרתון 

1-21שאלות > ביטויים > מרתון 

1-35שאלות > משוואות > מרתון 

1-24שאלות > שוויונים -אי> מרתון 

1-30שאלות > ערך מוחלט > מרתון 

54יום

אוצר מילים בעברית
לשנן - 9יחידה > מילון עברית 

חזרות

1-22שאלות > בעיות חפיפה > מרתון 

1-12שאלות > מצולעים > מרתון 

1-44שאלות > חזקות ושורשים > מרתון 

1-13שאלות > טעויות נפוצות  -חיבור > מרתון 

ד-קטעים א> פיסוק  -חיבור > מרתון 

מבחנים אונליין
1מבחן > הבנת הנקרא בעברית > פסיכומטריקס 

2מבחן > הבנת הנקרא בעברית > פסיכומטריקס 

3מבחן > הבנת הנקרא בעברית > פסיכומטריקס 
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55יום

אוצר מילים באנגלית
לשנן - 10יחידה > כרך ב  -מילון אנגלית 

חזרות

1-48שאלות > בעיות ממוצעים > מרתון 

1-21שאלות > מימד -תלת> מרתון 

1-42שאלות > ציר המספרים > מרתון 

1-25שאלות > מספרים ראשוניים > מרתון 

1-17שאלות > כללים > מרתון 

1-3יחידות > ניסוח מחדש > מרתון 

השלמת משפטים באנגלית
41-50יחידות > השלמת משפטים > אנגלית 

56יום

מנוחה והשלמות
מנוחה > 
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57יום

חזרות

1-42שאלות > בעיות הספק > מרתון 

1-28שאלות > דמיון > מרתון 

1-21שאלות > מערכת צירים > מרתון 

1-29שאלות > חלוקה ושארית > מרתון 

1-19שאלות > מספרים שלמים > מרתון 

1-27שאלות > הבנת טקסט והיגיון בטיעונים > מרתון 

1-17שאלות > טענות > מרתון 

58יום

חזרות

1-33שאלות > בעיות תנועה > מרתון 

1-27שאלות > הבנה גיאומטרית > מרתון 

1-19שאלות > תרגילים באותיות > מרתון 

1-5שאלות > הסקה מתרשים או מטבלה > מרתון 

1-2טקסטים > הבנת הנקרא באנגלית > מרתון 
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59יום

חזרות

1-40שאלות > בעיות צירופים > מרתון 

1-8שאלות > הגדרת פעולה > מרתון 

1-13יחידות , 1-12שאלות > אנלוגיות > מרתון 

1-4שאלות > הבנת הנקרא בעברית > מרתון 

אוצר מילים בעברית
9יחידה > אוצר מילים > חשיבה מילולית 

אוצר מילים באנגלית
1-3לחזור על יחידות > כרך א  -מילון אנגלית 

60יום

אוצר מילים בעברית
לשנן - 10יחידה > מילון עברית 

חזרות

1-10שאלות > אלגברה סוף > מרתון 

1-37שאלות > בעיות הסתברות > מרתון 

השלמת משפטים באנגלית
51-60יחידות > השלמת משפטים > אנגלית 
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61יום

מרתון

תחקור סימולציות> מרתון 

חישוב ציון פסיכומטרי בסימולציות> מרתון 

מרתון

פרק מכל סוג -מתכונת ישנה > מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

62יום

מרתון

פרק מכל סוג -מתכונת ישנה > מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 
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64יום

מרתון

פרק מכל סוג -מתכונת ישנה > מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

אוצר מילים בעברית
10יחידה > אוצר מילים > חשיבה מילולית 

אוצר מילים באנגלית
4-5לחזור על יחידות > כרך א  -מילון אנגלית 

65יום

מרתון

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

השלמת משפטים באנגלית
61-70יחידות > השלמת משפטים > אנגלית 

66יום

מרתון

מבחן פסיכומטרי > PS1H

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 
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67יום

מרתון

מועד אוקטובר 2012> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

68יום

מרתון

מועד דצמבר 2012> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

69יום

מרתון

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

אוצר מילים באנגלית
1-5לחזור על יחידות > כרך א  -מילון אנגלית 
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70יום

מרתון

מועד פברואר 2013> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

אוצר מילים בעברית
1לחזור על יחידה > מילון עברית 

71יום

מרתון

מועד אפריל 2013> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

השלמת משפטים באנגלית
71-80יחידות > השלמת משפטים > אנגלית 

72יום

מרתון

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

אוצר מילים בעברית
2לחזור על יחידה > מילון עברית 
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73יום

מרתון

מועד יולי 2013> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

74יום

מרתון

מועד אוקטובר 2013> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

אוצר מילים בעברית
3לחזור על יחידה > מילון עברית 

75יום

מרתון

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

אוצר מילים באנגלית
6-10לחזור על יחידות > כרך ב  -מילון אנגלית 
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76יום

מרתון

מועד דצמבר 2013> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

אוצר מילים בעברית
1-3לחזור על יחידות > מילון עברית 

77יום

מרתון

מועד פברואר 2014> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

78יום

מרתון

מועד אפריל 2014> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

אוצר מילים בעברית
4-6לחזור על יחידות > מילון עברית 
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80יום

מרתון

מועד יולי 2014> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

אוצר מילים בעברית
1-6לחזור על יחידות > מילון עברית 

אוצר מילים באנגלית
1-5לחזור על יחידות > כרך א  -מילון אנגלית 

81יום

מרתון

מועד אוקטובר 2014> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 

82יום

מרתון

מועד דצמבר 2014> מבחן פסיכומטרי 

תחקור> תחקור 

חזרות לפי נושאי תחקור> מרתון 
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84יום

מבחן פסיכומטרי
בהצלחה -בחינת אמת  <

בהצלחה!!! 
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