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  מאחלים לכם המון הצלחה!

  GOOLצוות אתר 

  



  למידה בקורס:

הקורס מיועד להתקדמות בקצב אישי; הלו"ז המומלץ הוא בדיוק זה: המלצה. אפשר וכדאי לשנות את  .1

 קצב ההתקדמות בהתאם להרגשה.

למרות שקצב ההתקדמות הוא אישי, חשוב להקפיד על סדר קורס נכון. כדאי להתקדם בקורס ע"פ סדר  .2

 הופעת השיעורים בלו"ז.

 ע"פ הלו"ז המומלץ, או בכל קצב אחר. בשיעורי הביתבאותו אופן, ניתן להתקדם  .3

בטרם נתקדם  זאת, "ליישר קו" עם הלו"ז ולסיים את שיעורי הבית של הנושאים שכבר למדנו-כדאי, עם .4

 לנושאים נוספים.

  צפייה בשיעורים:

 הקורס מחולק לשיעורים, כאשר כל שיעור מכיל מספר סרטונים. .1

 פי הסדר.- יש לצפות בסרטוני השיעור על .2

 במהלך השיעור, כדאי לסכם במחברת את עיקרי הדברים. .3

בסרטון שוב, ככל מה שעבר בשיעור, כדאי לצפות -אם אנו לא מרגישים לחלוטין בטוחים לגבי דבר .4

 שנדרש.

 אפשר לדלג על חלק מהסרטונים, אך רק אם אנו לחלוטין בטוחים שהנושא ברור לנו. .5

במהלך השיעור, המדריך מפנה אותנו לעתים לפתרון שאלות מספר הכיתה. במקרים אלו, יש לעצור את  .6

ד על פתרון ככל שנקפי -הסרטון ולגשת לשאלות בספר. אפשר וכדאי להשקיע זמן בפתרון השאלות 

 סבלני ומקיף יותר, כך נבין לבסוף את החומר טוב יותר.

 לאחר סיום הצפייה בשיעור, אפשר לגשת לשיעורי הבית שלו. .7

  פתרון שיעורי בית:

אין צורך "לעבוד עם שעון" בשלב ראשון! לאחר  -שיעורי בית בנושאים כמותיים יש לפתור לאט ובסבלנות  .1

 התחיל לפתור יחידות תרגול תוך הקפדה על זמנים.שנתרגל ונפנים את החומר, ניתן ל

פי הזמן -בניגוד לנושאים הכמותיים, שיעורי בית בנושאים מילוליים ובאנגלית יש לפתור תמיד בזמנים, על .2

 שמוגדר בכל שיעור.

-לאחר סיום פתרון יחידת שאלות, יש לבדוק את התשובות שסימנו במפתח התשובות הנכונות. לאחר .3

 שוב לשאלות בהן טעינו ולנסות לפתור אותן שוב. מכן, כדאי לגשת

 רק לאחר שניסינו לפתור את השאלות פעם שנייה, ניגש לסרטוני הפתרון של השאלות שבהן טעינו. .4

-לא רק בעבור השאלות בהן טעינו! צפייה בפתרון שאלות על -כדאי לצפות בכמה שיותר סרטוני פתרון  .5

 ת מקבץ השאלות הבא.ידי המדריך מבטיח הפנמה של החומר, לקרא

חשוב לפתור כל יחידה בשיעורי הבית יותר מאשר פעם אחת. מעבר נוסף על כל מקבץ שאלות מבטיח  .6

 הפנמה מקסימאלית של החומר.

  מרתון:

 .מרתוןכדאי מאד לסיים את כל הקורס שבועיים לפני מועד הבחינה, ולהשקיע את השבועיים שנותרו ב .1

ל החומר, מתרגלים כמה שיותר, ופותרים מבחני סימולציה מלאים המרתון הוא תקופה בה חוזרים על כ .2

 כהכנה לבחינה האמיתית.

מבחנים מלאים. מלבד הסימולציות הכלולות בקורס, יש לפתור  5במהלך המרתון, כדאי לפתור לפחות  .3

ידי הגוף האחראי לבחינה, המרכז -כמה שיותר בחינות מלאות אמיתיות: אלו מפורסמות מדי מועד על

 צי לבחינות והערכה, באתר האינטרנט שלו.האר

 יש לפתור את המבחנים החדשים ביותר הקיימים באתר.  .4

 מבחני סימולציה נפתור בזמנים, תוך הקפדה על תנאי הבחינה.   .5

  חשוב לנוח ביום שלפני הבחינה האמיתית. .6

 


