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הסבר ודוגמאות לכל שלב בשיטת הפירמידה

חלקו את חומר הלימוד ליחידות ידע ממוקדות:1.
לדוגמה:

בספרות: יחידת ידע ממוקדת היא שיר מסוים.

באזרחות: יחידת ידע ממוקדת היא ״הזכויות הטבעיות״.

בהיסטוריה: יחידת ידע ממוקדת היא ״הגורמים לעליית הלאומיות״.

הפעלת שיטת הפרימידה על יחידת ידע ממוקדת:2.

- קריאה ומרקור: קראו בתשומת לב את חומר הלימוד תוך כדי מרקור סעיפים,
   תתי סעיפים ו"פנסים".

- כרטיסיות: הכינו כרטיסיות לסעיפים ולמושגים שקראתם ומרקרתם.
   בצד אחד של הכרטיסייה נכתוב את שם הסעיף (או המושג)

   ובצד השני את הפירוט בנקודות.

לדוגמה:
צד א‘

הגורמים לעליית הלאומיות

- תנועת הרומנטיקה
- תנועת הנאורות

- המהפכה הצרפתית
- כיבושי נפוליאון

- המהפכה התעשייתית

המהפכה התעשייתית
- המהפכה התעשייתית היא...

- יצרה תהליך של עיור...
- לוותה בתהליך מודרניזציה..

- תרומתה לעליית הלאומיות היא...

חשוב: אתם קובעים את רמת הפירוט של הנקודות בגב הכרטיסייה.
כמות הכרטיסיות משתנה לפי העדפתכם. למשל, חלק מכם ירצו ליצור

כרטיסייה לכל תת סעיף להבטיח שליטה בפרטים הקטנים ביותר (והרי זה משובח!). 

צד ב‘

לדוגמה:
צד ב‘צד א‘



שינון:
השינון אפשרי ביחידים ובזוגות. תלמיד אחד מחזיק את הכרטיסייה וקורא את הכותרת
שלה בזמן שהתלמיד השני מפרט עד כמה שאפשר את הנקודות הכלולות בכרטיסייה.

במידה ולא הצלחתם לזכור את מה שרשום בכרטיסייה תוכלו לחזור אל חוברת
הלמידה ולחזור על החומר. שננו עד שתשלטו באופן מוחלט בחומר.

פתרון שאלות בגרות:
בחרו שתיים – שלוש שאלות בגרות הנוגעות לנושא ופתרו אותן

בכתב באופן מלא. רק לאחר שתעשו זאת תבינו אם ידעתם את החומר באופן מלא או חלקי.
כתיבת התשובה היא גם הזדמנות נוספת למוח שלכם לשלוף את הידע מהזיכרון ולשלוט

בו טוב יותר.

הפעילו את שיטת הפרמידה על כל יחידת ידע ממוקדת בנפרד.

כאשר סיימתם להפעיל את שיטת הפרמידה על כל חטיבות הידע של הבגרות הקדישו יומיים
לשינון הכרטיסיות וסגירת פערים באמצעות קריאת החוברת והחלו במרתון! 

כאשר השלמתם למידה של חטיבת ידע (רצף של יחידות מידע ממוקדות המקיפות נושא גדול.
ניתן לחלק כל בגרות ליבה לכחמש חטיבות ידע) הקדישו יום שלם למעבר על כל הכרטיסיות

של חטיבת הידע. לאחר מכן פתרו 3 – 5 שאלות בגרות הנוגעות לחטיבת הידע.
זה  יהווה עבורכם מיני מבחן שבו תוכלו להעריך את רמת הידע שלכם, לתרגל את הזיכרון

וגם את ההתנהלות בתנאי בחינה.

מפעילים את שיטת הפרמידה על כל יחידת ידע ממוקדת בנפרד3.
ומשתלטים על חטיבות ידע שלמות:

רוכשי ערכות הלימוד מקבלים
כרטיס כניסה למרתון של קורסי 7\24.


