
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 המזכירות האקדמית

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים
 

בקורס מתמטיקה של מסלול המכינה למדעי הטבע ומדעי הרכב הציון ו  דרישות אקדמיות
 ההנדסה:

 התשע"

  .במהלך השנה יינתנו תרגילי בית בכל הנושאים

 http://moodle2.bgu.ac.il:     באתר נמצאים   דפי עבודה לעבודה עצמית

תרגולים, עבודה עצמית לפי דרישות ב: השתתפות חובה בהרצאות והקורס דרישות
 ./מתרגליםהמורים

 הקורס:ציון של ההרכב 

 ,יש מבחן אחד בלבדלכל מעדי הבחינות 

 : המחצית הראשונה חישוב הציון הסופי של 

 מהווה סופי של המחצית הראשונהמשקלו בציון השבוחן   יתקייםבמהלך המחצית הראשונה 
02%. 

 לבחינה זו אין מועד נוסף לצורך שקלול ציון הבגרות.. תתקיים בחינה מסכמתבסיום המחצית 

  .הבגרות( 02% מהווה  )משקלההקורס מציון  02%מהווה   משקלה

 ציון המחצית הראשונה יחושב לפי הנוסחה : 

  הראשונה וקטן מציון הבוחן, אז ציון המחצית 65 -גבוה מ מסכמתהבחינה האם ציון 
 יחושב לפי הנוסחה:

 02%+)ציון הבוחן(02%(הבחינה המסכמת)ציון 

  ציון הבחינה המסכמת של אז  וגבוה מציון הבוחן , 65 -גבוה מ הבחינה המסכמתאם ציון
 מציון הקורס. 02% הויהוו כציון המחציתיחושב מחצית הראשונה ה

 

יחושב  מחצית הראשונה הציון הסופי של ה -המחצית הראשונה של  וחןבבודנט שלא השתתף סטל
   .המחציתשל המסכמת  הבחינה ציון לפי

 

 

 

http://moodle2.bgu.ac.il/


 : מחצית השנייהה חישוב הציון הסופי של

 . 02% מהווה סופי של המחצית השנייהמשקלו בציון הש בוחן ה יתקייםשנייהמחצית במהלך ה

 לבחינה זו אין מועד נוסף לצורך שקלול ציון הבגרות.בסיום המחצית תתקיים בחינה מסכמת. 

  הבגרות(. 52%מהווה   הקורס )משקלהמציון  52%מהווה  המשקל

 ציון המחצית השנייה יחושב לפי הנוסחה : 

  וקטן מציון הבוחן, אז ציון המחצית השנייה יחושב  65 -גבוה מ הבחינה המסכמתאם ציון
 לפי הנוסחה:

 02%+)ציון הבוחן( 02%( בחינה המסכמתה)ציון 

  ציון הבחינה המסכמת אז  וגבוה מציון הבוחן, 65 -גבוה מ הבחינה המסכמתאם ציון 

 .המחציתכציון יחושב  שנייהמחצית השל ה

 יחושב  לפיהמחצית השנייה ציון הסופי של בבוחן של המחצית השנייה, הסטודנט שלא השתתף ל
 .השנייה המחציתשל המסכמת  הבחינה של ציוןה

 

 : לצרכי קבלה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב קורסחישוב הציון הסופי של ה

 ציון הקורס יחושב לפי הנוסחה : 

.S= 40% (המחצית הראשונה  ציון של ) +   60% המחצית השנייה ( )ציון של  

 כציון הבגרות. ושביח קורסאז הציון הסופי של ה, גבוה מציון הקורס ציון הבגרות אם 

 

 :הבגרות חישוב הציון

 ראשונההמחצית של הציון בחינה מסכמת  02%

 יהישנהמחצית של הציון בחינה מסכמת  52%

 

המכינה, יהיו זכאים לגשת הסופי של  ציוןהניינים לשפר את וסטודנטים שיהיו מע
נלמד שבחינה זו תכלול את כל החומר  . לבחינה נוספת בתום שנת הלימודים

גם במקרים  של הקורסציון סופי  יהווהציון בחינה זו   .מהלך שנת הלימודיםב
 מציון הקורס הקודם.שהוא נמוך 

בסיס  לוהדיון יהיה ע לתשומת לבכם בהליך הקבלה לאוניברסיטה לא ימתינו לציוני מועדי ב'
 מקום פנוי.

   


