 - The GYMמערכת תרגול ממוחשבת KIDUM GMAT
הנחיות כניסה לאתר התרגול



היכנס לאתר http://gmat.kidum.com/GMAT_Tirgulim/Students/Login.aspx
הזן את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת במקום המיועד.

תפריט התרגולים







בחלקו העליון של המסך ,באפשרותך לבחור בין תרגול הפרק הכמותי לתרגל הפרק המילולי.
בכל פרק ,מופיעים מקבצי התרגול בחלוקה לתחומים הנלמדים בקורס )לדוגמהAlgebra, :
 Geometry, World Problems and DSבפרק הכמותי( .כל תחום מחולק לנושאים
התואמים את נושאי השיעורים הנלמדים לאורך הקורס .לחיצה על ה (+) -ליד שם התחום,
תפרוס את רשימת הנושאים שהוא כולל.
בכל נושא ,המקבצים בנויים ברמת קושי עולה ,כך שמקבץ ברמת קושי  Aהוא הקל ביותר,
ואילו מקבץ ברמת קושי  Cהוא הקשה ביותר .שים לב כי גם השאלות בתוך כל מקבץ בפני
עצמו בנויות ברמת קושי עולה .על מנת להפיק את המקסימום מהתרגול ,מומלץ לסיים קודם
את התרגולים הקלים ולאחר מכן לעבור לתרגולים הקשים יותר.
לחיצה של שם המקבץ תביא להתחלת התרגול ולשעון העצר לרוץ לאחור.

תרגול




כמו בבחינת ה GMAT-לכל שאלה  5תשובות אפשריות .בשביל לסמן תשובה יש ללחוץ
במקום המתאים בחלקו הימני של המסך.
בצידי המסך מופיעים זמן לסיום ומספר שאלה מוצגת.
עם סיום התרגול ,לחץ על הכפתור "סיום הבחינה" המופיע בפינה הימנית התחתונה של
המסך ,מלווה בדגל.

זמן לסיום
תשובות
מספר שאלה

כפתור לסיום
הבחינה




על מנת לסיים את הבחינה ולשמור את התוצאות יש ללחוץ לאחר מכן על הכפתור "לחץ
כאן".
שים לב ,ניתן לבצע כל מקבץ פעם אחת בלבד! לאחר סיום הבחינה תוכל לצפות בשאלות
ובפתרונות לכל שאלה ,אך לא תוכל להיבחן פעם נוספת.

בדיקה ופתרונות



במסך סיכום התרגול מוצגים אחוז תשובות נכונות וכלל התרגילים אשר הופיעו במקבץ.
על מנת לצפות בפתרון יש ללחוץ על "הצגת פתרון".

להצגת הפתרון



בסוף המסך מופיעה טבלה אשר מסכמת את התשובות שסומנו אל מול התשובות הנכונות.

הוראות להגדלת טקסט בתרגול און-ליין בדפדפן INTERNET EXPLORER

הדפדפן המועדף לצפייה באתר התרגול הינו .INTERNET EXPLORER
להורדת הדפדפן נא ללחוץ כאן.

 .1יש להתחבר לאתר התרגול ולבחור במקבץ התרגול הרצוי.
 .2עם העלאת השאלה הראשונה באפשרותך להגדיל את הגופן:
• יש ללחוץ על החץ בפינה הימנית התחתונה של המסך.

•

בחר את אחוז ההגדלה הרצוי ,והתחל לתרגל.

 .3אפשרות נוספת להגדלת או הקטנת הגופן היא ללחוץ על כפתור
ה Ctrl -ובו זמנית לגלגל את הכפתור האמצעי של העכבר.

בהצלחה!!
מחלקת מחקר ופיתוח
קידום GMAT

