
 

 
 
 

 למועמד לכיתה ט'   – חומר הכנה לבחינות מיון 
 
 

 מתמטיקה: 
 ח'.-הבחינה תכלול נושאים הנלמדים בכיתות ז' ו

 
 פתרון משוואות ממעלה ראשונה . . א

 פתרון מערכת משוואות מהמעלה הראשונה.  . ב

 בעיות מילוליות .  .ג

 הפונקציה הקווית. .ד

 משפט פיתגורס וחישובי שטחים  .ה

 והבעה: הבנה  
כותרות, תעודת זהות של טקסט, מיומנויות טרום קריאה, רעיון מרכזי של טקסט, סוגי  

טקסטים, מילות הקישור, מאזכרים, משלב לשוני, המללת טבלה )ניסוח מידע נתון מתוך  
טבלה במשפטים והסקת מסקנות(, המללת תרשים )ניסוח מידע נתון מתוך תרשים  

 , ניגודיות, היכללות, סיכום טקסט.במשפטים והסקת מסקנות(, נרדפות
 

 אנגלית: 
 שנים. 4כל החומר הנלמד בביה"ס במשך 

Singular and plural of nouns. 
Pronouns. 
Tenses – Present and past simple, Present and Past Progressive, Active and Passive, 

Present Perfect Simple, Irregular verbs. 
Asking General (yes/no) and who – Questions. 
Reading comprehension. Answering questions on short story. 
Adjectives – Adverbs 
Module C 

 
 

 אנו מאחלים לך הצלחה בבחינות הכניסה ! 
 

  



 

 
 

 למועמד לכיתה יוד   – חומר הכנה לבחינות מיון 
 
 

 הבנה והבעה: 
סוגי טקסטים, מילות קישור, מאזכרים, משלב לשוני,  כותרות, רעיון מרכזי של טקסט, 

המללת טבלה )ניסוח מידע נתון מתוך טבלה במשפטים והסקת מסקנות(, המללת תרשים  
 .ובורר( )ניסוח מידע נתון מתוך תרשים במשפטים והסקת מסקנות(, סיכום טקסט )רגיל

 
 :  סמנטיקה

   .נרדפות, ניגודיות, היכללות
 

 :  תורת הצורות 
 הבניינים קל, נפעל, פיעל, פועל, התפעל, הפעיל והופעל.  - שלמיםגזרת ה

גופים, זמנים, זיהוי שורש, שם הפועל, שמות הפעולה של הבניינים והוראות )משמעויות(  
 הבניינים.

 
 אנגלית: 

 שנים. 5כל החומר הנלמד בביה"ס במשך 
Singular and plural of nouns. 
Pronouns. 
Tenses – Present and past simple, Present and Past Progressive, Active and Passive, 

Present Perfect Simple, Irregular verbs. 
Modals and semi – modals. 
Temporals and first conditional. 
Gerunds and infinitive. 
Asking General (yes/no) and who – Questions. 
Reading comprehension. Answering questions on short story. 

 
 מתמטיקה: 

 ט'.-הבחינה תכלול נושאים הנלמדים בכיתות ח' ו
 

 פתרון משוואות ומערכות משוואות ממעלה ראשונה   . א

 נוסחאות כפל מקוצר ופירוק לגורמים. . ב

 פתרון משוואות ריבועיות  .ג

 בעיות מילוליות.  .ד

 הפונקציה הקווית. .ה

 שוקיים ומשולש ישר זווית.משולש שווה  . ו

 המקבילית.  . ז

 
 
 
 
 

 אנו מאחלים לך הצלחה בבחינות הכניסה ! 


