
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 המזכירות האקדמית

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים
 

  יקהספיבקורס והרכב הציון  דרישות אקדמיות

 מסלול המכינה למדעי הטבע ומדעי ההנדסה תשע"ד

 

 פיזיקהבמסגרת הלימודים במכינה, ניתנת לך האפשרות להיבחן בבחינת בגרות ייחודית ב

 חלק אחד בכל מחצית. –הבחינה השנה תתחלק לשני חלקים 

 הציון יכול לשמש כציון בגרות, לסטודנט אשר יחתום על טופס מיוחד למטרה זו.

 

  הקורס דרישות

. במהלך /מתרגליםתרגולים, עבודה עצמית לפי דרישות המוריםבהשתתפות חובה בהרצאות ו
  .השנה יינתנו תרגילי בית בכל הנושאים

 HighLearn -נמצאים ב  עבודה לעבודה עצמיתדפי 

 

  קורס לצרכי קבלה לאוניברסיטת בן גוריון בנגבחישוב הציון הסופי של ה

  : יחושב לפי הנוסחה 

.S= 40% (*המחצית הראשונה )ציון של +  40% (**של המחצית השנייה)ציון  (מעבדה 20%+ ) 
  

 

 הבגרות חישוב ציון

 מחצית ראשונה בחינה מסכמתציון  04%

 מחצית שניה בחינה מסכמתציון  04%

 ציון מעבדה 04%

 

כציון  יחושב קורס, אז הציון הסופי של הגבוה מציון הקורס אם ציון הבגרות
 הבגרות.

 

 

 .יש מבחן אחד בלבדעדי הבחינות ולכל מ

 

 



  *המחצית הראשונה חישוב הציון הסופי של 

 מגן בוחן 14%

 וגבוה מציון הבוחן, הוא    65 -בחינה מסכמת )באם הציון של הבחינה המסכמת גבוה מ 94%

 מציון המחצית( 144%יהווה            

הציון הסופי של המחצית הראשונה יחושב  לפי ציון בחינת סיום  -סטודנט שלא השתתף בבוחן 
 של המחצית.  

 הבגרות(.  04%הקורס )משקלו מהווה  וןמצי 04%המחצית הראשונה יהווה משקל הציון הסופי של 

 

   **המחצית השנייהחישוב הציון הסופי של 

 מגן בוחן 14%

  וגבוה מציון הבוחן, הוא  65 -בחינה מסכמת )באם הציון של הבחינה המסכמת גבוה מ 94%

 מציון המחצית( 144%יהווה            

יחושב  לפי ציון בחינת סיום של  שנייההציון הסופי של המחצית ה -סטודנט שלא השתתף בבוחן 
 המחצית.  

 הבגרות(.  04%מציון הקורס )משקלו מהווה  04%צית השנייה יהווה חמשקל הציון הסופי של המ

  ציון הקורסמשקל הבחנים במהלך מחצית ראשונה ומחצית שנייה יילקח אך ורק לחישוב. 

 

 , הודעה תפורסם בנפרד(0412המעבדה ייחלו בחודש דצמבר  לימודי)   מעבדה
 

 יחידות. 6יקה סמציון הבגרות בפי 04%הציון הסופי של המעבדה מהווה 
 

 הציון הסופי של יחידת המעבדה הוא שקלול של:
 %04-  ממוצע ציוני הדוחות

 24%- בוחן על הדוחות במהלך הקורס
 
 

שיהיה מעוניין לשפר את הציון הסופי של המכינה, יהיה זכאי לגשת לבחינה נוספת בתום  סטודנט
 שנת הלימודים.  

ציון בחינה זו יהווה ציון סופי של  בחינה זו תכלול את כל החומר שנלמד במהלך שנת הלימודים. 
 הקורס, גם במקרים שהוא נמוך מציון הקורס הקודם. 

 מתינו לציוני בחינה זו, והדיון יהיה על בסיס מקום פנוי.בהליך הקבלה לאוניברסיטה לא י

   

 


