
 

"בינגו"   מבחנים מבחנים"בינגו"

ך   בבחינות בבחינותךהמשחק שישפר את הישגיהמשחק שישפר את הישגי

  

  ....מבחנים מלווים אותנו כל חיינו

המוצגים במשחק   לקראת מבחןלמידהההנחיות ל ,ניתן ללמוד כיצד לומדים למבחנים

בתהליך הלמידה  לשלוט לבחון ו,עצמאי ויעיללהיות לומד  למשתתףמאפשרים זה 

  .האישי שלו

 , לשישה  משתתפיםעל ידיי משחק המתאיםללמידה את ההנחיות  להקנות בחרתי 

  דרכי למידהוהכרות עם  ומטרתו שינון לגילאי חטיבת הבנים  עדומי

 לקראת מבחניםותיעיל  .

  

  :המשחק מכיל

  .ריבועיים צבעוניים לכיסויי,משפטים לשליפה , "בינגו"  לוחות6,דף הנחיות

  

  .מבחנים" בינגו"הנחיות למשחק 

  .יות לקראת מבחןיש לקרא את דף ההנח]1

  

  ]רצוי לשוחח ולדון על כל סעיף ולהחליט על פרס סמלי לזוכה[

  

  .ולהניח במרכז ערימה של ריבועים צבעוניים" הבינגו" לחלק למשתתפים את לוחות]2

  

על המנחה לשלוף כרטיסיות מתוך השקית להקריא ולבדוק למי מהמשתתפים יש את ]3

  ] על המשפט שהוקראיש להניח ריבוע צבעוני [המשפט שהוקרא 

.  

  המשתתף הראשון שכל הלוח שלו מלא הוא הזוכה ]4

  .הזוכה מתבקש להרחיב על כל אחד מהסעיפים שמילא בלוח

                            

  !ב ה צ ל ח ה 

   "פרח בן דוד

  " משחקים לחיים

  

  "משחקים לחיים" פרח בן דוד

 



 

  

  דף הנחיות לקראת מבחן

  לפניי הבחינה

גן במקום בולט לוח שנה  עם תאריכי הבחינות ודאג אר]  -ודא מראש את מועד ומיקום הבחינה1

  .עליך במפתיע"  ינחת"שלא שהמבחן לא 

  

  .אלו פרקים ונושאים יכללו במבחן-ברר היטב על מה הבחינה] 2

  

מה היה ? מה היה סגנון המבחן פתוח או סגור-.התבונן במבחנים שניתנו על ידיי המורה בעבר] 3

  ...סגנון השאלות וכו

  

- ל החומר נמצא ברשותךברר האם כ]4  . השלם וסכם אם אין ברשותך את כל החומר

  

" להיכנס לראש של המרצה"נסה -ןשאל שאלות אפשריות שיופיעו במבחן ונסה לענות עליה]5

  ....]וכו?איך?למה?כמה?מי?מה .[ולחשוב אלו שאלות תשאל

  

 -הכינו את הציוד הנדרש לפניי הבחינה]6  . קיניםספריי עזר תרגומן וכלי כתיבה ת

  

ההגעה בזמן תתרום להפחתת מתח ודאגה מ-  יותרים דאגו להופיע בזמן] 7

  

 .חשוב לאכול ולישון טוב לפניי הבחינה]8  .רעננים ורוויים,שבעים,םלהשתדל להגיע לבחינה שלווי

  

 -הרגיעו את עצמכם]9  .אל תגררו ללחץ מיותר,נשמו עמוק וחישבו חיובי

   הגיע עת המבחן

חןקרא את כל המב  לכל שאלה המוענק  סמנו במרקר בולט את מילות השאלה ואת הניקוד - 10 [

  

שאלות מורכבות יש לחלק למקטעים-.  ! ולקרא שוב ודאו שהבנתם את ההוראות 11[

תכנן את הזמן העומד לרשותך ובהתאם לניקוד שניתן ,  לסוגי השאלות חלק את הזמן בהתאם-]12

  .על כל שאלה

תךנצל את כל הזמן העומד לרשו אם נותר לך זמן , אל תוטרד מתלמידים המסיימים לפניך .] 13 

  .עבור על המבחן שנית

  

 יתכן שבהמשך תיזכר בנתונים נוספים ותירצה  להוסיפם – השאר רווח בין תשובה לתשובה]14

  .לדברים שכתבת

  "משחקים לחיים" פרח בן דוד

 



 

  

–ערוך הפסקות רענון   שניתן טבעיתמדובר בתופעה ,אל תילחצו  " אאוטבלק "אם מופיע  ]15

  .התנתקות מהשאלה הבעייתית ומעבר לשאלה אחרת,השתיי,בעזרת הרפיהמנה לצאת מ

  

   לאחר  המבחן

קרא בתשומת לב את הערות המורה לומדים המון משגיאות ולכן חשוב לקרא בעיון את -]16

  .הערות המורה

הפק לקחים לגביי סגנון למידתך המבחן הוא כלי  לבדיקה עצמית וניתן -. לקראת המבחן הבא]17

חוסר ידע ,חוסר זמן,חוסר סדר , האם הורדו נקודות בגין אי קריאה נכונה של ההוראותלבחון

  ...וכו

  .נסה לשפר חוסרים אלו במבחן הבא

  

פתור את המבחן בבית ברגיעה  . והגש אותו שוב למורה לבדיקהתוך למידה מהשגיאות   18[

  

  

  

  

!  !בהצלחה בהצלחה 

      פרח בן דודפרח בן דוד

  "משחקים לחיים
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