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 'חעולים לכיתה  –קורס קיץ 
 היקף הקורס:

 מפגשים( 6) שעות לימוד 12

 מבחן מסכם להערכה פנימית

 מפגשים שבועיים 2

 מבנה מפגש:

 לימודשעה  –חלק ראשון 

 דקות הפסקה 15

 דקות לימוד 45 –חלק שני 

 נושאי הלימוד בקורס:

 אלגברה

 הצבה בביטוים אלגברייםםאלגבריי המשתנה; ביטויים , 
 כינוס איברים דומים 
 סדר פעולות חשבון 
 חזקות 
 מספרים מכוונים 
 משוואות ממעלה ראשונה 
 מערכת צירים 
 בעיות מילוליות 

 גאומטריה

 המלבן ותכונותיו 
  לזוויות; זוויות קודקודיות/ זוויות צמודותמבוא 
 משולשים; מציאת שטחים 
 שטחים של מצולעים 
  מקבילים; זוויות מתחלפות/ זוויות מתאימות/ זוויות חד צדדיותישרים 
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 :פירוט מפגשי הקורס

 מפגש ראשון

המשתנה/ ביטויים אלגבריים והצבה בביטוי אלגברי, חוק הפילוג,  חלק ראשון:
 כינוס איברים דומים

 מלבן וצורות מורכבות חלק שני:

 מפגש שני

, חזקות עם מספרים פעולות חשבון(מספרים מכוונים )כולל סדר  חלק ראשון:
 מכוונים

 מבוא לזוויות, גבהים במשולש חלק שני:

 מפגש שלישי

שטחים של משולשים, שטחים של מצולעים. זוויות קודקודיות/ זוויות  חלק ראשון:
 צמודות

 משוואות ממעלה ראשונה כולל חוג הפילוג חלק שני:

 מפגש רביעי

 מערכת צירים חלק ראשון:

 בעיות מילוליות הכוללות בניית משוואה חלק שני:

 מפגש חמישי

 ישרים מקבילים; זוויות מתאימות/ מתחלפות/ חד צדדיות חלק ראשון:

  בעיות מילוליות חלק שני:

 מפגש שישי

 סיכום החומר )פתרון מבחן מלא( חלק ראשון:

 סיכום החומר )פתרון מבחן מלא( חלק שני:
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  עלויות:

 הקיץ התלמיד מקבל:בעת ההרשמה לקורס 

 חוברת קורס המכילה את כל תכני השיעור + שיעורי הבית 

 12  מפגשים 6שעות לימוד הפרוסות על פני 

 מבחן סימולציה )מסכם( להערכה שיוחזר לתלמיד 

790₪ 
 אשראי/מזומן. כרטיס ניתן לשלם באמצעות 

בכדי לקבל לינק לתשלום, חובה למלא את טופס ההרשמה בתחתית העמוד 
 "קורסי קיץ" באתר.

 הנחות ומבצעים

 הנחה: ןלמשפחות הרושמות יותר מילד אחד לקורסי הקיץ תינת

 על הקורס לילד שני והלאה )הזול מבניהם( הנחה 5% 

 אותיות קטנות

  תלמידים בכיתה 8 עדהקורס מועבר בקבוצות קטנות של 
 יינתן החזר מלא  –ימים ממועד המפגש הראשון  3לקורס עד  ביטול הרשמה

 מהסכום עמלת סליקה(. 3%)בקיזוז 
 לא יינתן  –מרגע תחילת הקורס )לרבות אי הגעה למפגש(  ביטול הרשמה

 החזר.

 

 כמה מילים לפני שמתחילים...

' מהווה בסיס הכרחי ביותר להמשך הדרך זחומר הלימוד המועבר בכיתה 
 במתמטיקה. 

תנאי  כינוס איברים דומים מהוויםמערכת צירים, סדר פעולות חשבון ומשוואות, 
 יחידות לימוד במתמטיקה בשכבות הגבוהות. 5ו 4הכרחי להמשך הדרך ב

כידוע, מתמטיקה בנויה בצורת פירמידה, כלומר כל חומר מתבסס על קודמו, ואי 
' ח' תקשה על התלמיד בנושאים החדשים בכיתה זידיעת החומר הנלמד בכיתה 

 ובשנים הבאות.

אנחנו סומכים עליך שנרשמת לקורס על מנת להשקיע מזמנך הפנוי לטובת שיעורי 
להצלחה( בכדי להצליח להקל על עצמך בשנה הבאה  היחידההבית )זו הדרך 

 ולהתחיל את השנה ביתרון על פני שאר חברי הכיתה.

 "הצלחה היא סך כל המאמצים הקטנים שנעשים יום אחרי יום"


