סטודנט/ית יקר/ה.
על מנת להפיק את התועלת המירבית מערכת ההכנה למבחן היע"ל יש לפתור אותה לפי הסדר
הבא:

 .1ספר התרגול :מכאן מתחילים יחד עם המילון..המטרה היא לעבור על הדוגמאות ולתרגל שאלות
מגוונות בחלק הסגור (השלמת משפטים ,ניסוח מחדש והבנת הנקרא).
זמן מומלץ לספר התרגול  +המילון 4-6 :ימי תרגול ושינון המילים במילון.
 .2ספר ההכנה לכתיבת החיבור :לקרוא פעמיים לפחות עד מועד הבחינה ולהתנסות בכתיבת חיבור.
זמן מומלץ לספר כתיבת החיבור 2-3 :ימים.
 .3ספר שאלות חמות :לתרגל כל החומרים בספר לפי הסדר בספר.
זמן מומלץ לספר שאלות חמות 2-3 :ימים.
 6 .4בחינות סימולציה :לפתור בסוף לאחר שעברנו על כל סוגי השאלות ,החיבור והמילון.
זמן מומלץ לתרגול בחינות 3-4 :ימים.
______________________________________________________________________
הערכה כוללת כל סוגי השאלות אשר יופיעו בבחינה האמיתית ויש לעבור על פיתרון השאלה המפורט
גם אם עניתם עליה נכון ו/או ניחשתם את התשובה הנכונה.

תוכנית עבודה מומלצת:
שלב א'
יום

משימות

1

ספר התרגול :עמ'  + 1-33מילון עמ' .3-22
*חשוב לזכור בעל פה מילות קישור עמ' .01

2

ספר התרגול :עמ'  + 66-61 ,43-62 ,34-33מילון עמ' .26-44

3

ספר התרגול :עמ'  + 142-124 ,62-143 ,36-41מילון עמ' .41-64

4

ספר התרגול :עמ'  + 122-146 ,42-46מילון עמ' .61-32

2

ספר התרגול :קטעים לקריאה בלבד עמ'  124-164וחזרה על כל המילון.

6

ספר החיבור :קריאת כל החוברת  +תרגול חיבור .1-2

שלב ב'
3

ספר החיבור :קריאה שנייה של כל החוברת  +תרגול חיבור .6-14

6++

ספר שאלות חמות :פתרון כל הספר.

14

פיתרון בחינות .1+2
גולדן קומפאס ע.מ .מג'דל שמס – רמת הגולן  93421ת.ד 2411 .טל' 44-0115114
פקס'  9524-0193495דוא"לGoldencompass.e@gmail.com :

11

פיתרון בחינות .3+4

12

פיתרון בחינות .2+6

13

חזרה על מילות קישור וספר חיבור+מילון.

14

חזרה על ספר התרגול והשאלות+מילון.

12

חזרה על ספר שאלות חמות+מילון.

16

חזרה על מבחנים +1-6מילון.

נודה לקבלת הערות על הערכה לדוא"ל.goldencompass.e@gmail.com :

בהצלחה,
צוות גולדן קומפס
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