הוראת המדעים והטכנולוגיה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הקדמה
 בסוף ,יהיה בסדר .כולם עוברים תקופת מבחנים ושורדים.
 המפתח לתקופת מבחנים טובה זה לתכנן מראש ,ולשמור על
שפיות.
 הדברים שתמצאו פה הם לא הנחיות רשמיות או משהו בסגנון
וקחו אותם בערבון מוגבל .כל אחד צריך למצוא את הדרך

שמתאימה לו/לה להתכונן למבחנים.

לפני שמתחילים -תכנון לוח מבחנים
 לפני שמתחילים חשוב להסתכל על לוח המבחנים (שמפורסם כבר
בתחילת הסמסטר) ולתכנן בהתאם .שימו לב שהמבחנים יכולים
להתקיים בכל יום בשבוע .במידת הצורך יינתן אישור על הגעה
לבחינה (דרך למזכירות המחלקה)
 שימו לב איזה מבחנים בתחילת התקופה ואיזה בסוף .אם יש

כוחות ,שווה לנצל את הזמן שעוד נשאר עד תקופת המבחנים כדי
לראות שאתם "בחומר" ,במיוחד במבחנים שבתחילת התקופה.

תכנון לוח המבחנים  -צרכים ומועדים מיוחדים
 קיימות הקלות שונות למגוון צרכים מיוחדים ,כגון :הארכת זמן ,זכויות
הריון ,לידה ואימוץ ועוד .ההקלות ניתנות ע"י דיקנאט הסטודנטים עם

אישור מתאים (מומלץ לעיין באתר הדיקנאט).
 בנוהל הבחינות מפורטים מקרים שונים המזכים במועד מיוחד (נוהל
הבחינות מצורף בסוף המצגת)

 בתואר שני מגיע רק מועד בחינה אחד ,לכן בכל בעיה עדיף לפנות לראש
המחלקה  /מזכירות המחלקה טרם ניגשתם לבחינה .לא ניתן לקבל
הקלות בדיעבד לאחר שכבר נבחנתם.

מבחנים חופפים
 איך להחליט לאיזה מבחן לגשת? קושי ואופי המבחן ,כמה נק"ז

הקורס ומה המשקל של המבחן בציון הסופי.
 אחרי שניגש לבחינה אחת בבחינה השנייה שהחסרנו נבקש מועד
מיוחד (מגישים טופס למזכירות המחלקה שאליה לא ניגשנו
לבחינה).

הלמידה למבחן
 קודם כל חשוב לוודא האם המבחן הוא עם חומר פתוח או סגור.
 אין נוסחה מוגדרת לכמה ימים ללמוד לכל מבחן ,וזה מאוד
אינדבדואלי .זה תלוי בקצב הלמידה האישי שלכם.
 חשוב :להתחיל את הלמידה כשיש לכם מושג איך נראות השאלות
למבחן.

איך לומדים?
 מומלץ להתחיל את הלמידה כשיש לכם תוכנית גג לאיך היא תראה.
 הדרך האידאלית כמובן ללמוד הייתה לקרוא הכל שוב מחדש ,אבל לא
תמיד יש זמן.
 לכן ,נהוג בדרך כלל להשתמש בסיכומים שהכינו השנה (או משנים
קודמות) .אבל ,שימו לב:
 אם יש לכם סיכומים שלכם ואתם מרגישים איתם בנוח ,אל תוותרו
לעבור גם עליהם.
 לפעמים יש כמה גרסאות ,תראו שהגרסא שאתם עוברים עליה ברורה לכם.
 שימו לב האם המחברת כוללת חומרי קריאה /סיכום.

איך לומדים-המשך?
 לפעמים קשה לזכור את החומר כולו ,ולא לכולם מספיק לקרוא פעם
אחת והם זוכרים הכל .מה עושים?
 יש המון דרכים (רובן מוכרות לכם ממבחנים בעבר ,והרשימה פה היא
רק בשביל הצעות):
 אפשר לסכם את החומר מחדש לפי נקודות מרכזיות ,ואז לבחון את עצמך,

אם אתה מצליח להשלים את הפרטים וההסברים על כל נקודה.
 שיטות זכרון שונות (פתקים ,אסוציאציות ,ראשי תיבות וכו').
 במידה ונותר זמן ,מומלץ לעשות סכמות /תרשימים של כלל חומר הלימוד,
או דברים חשובים בו.

למידה עם אנשים
 אחד הדברים שעוזרים זה ללמוד יחד עם אנשים אחרים .אבל ,חשוב לשים לב
לכמה דברים כדי לבחור את קבוצת הלימוד האידאלית:
 תלמדו עם אנשים שאוהבים את שיטת הלימוד שלכם.

 לפני שאתם מתחילים ללמוד בקבוצה ,תשתדלו להגיע למצב שכולם באותה רמת
ידע (אם קבעתם יומיים של מעבר לבד על החומר ,תראו שכולם באמת הספיקו את
זה).
 בעיית האגו -תראו שהלמידה הופכת למשהו חיובי ולא לקרבות אגו.
 אפשר כמובן לפצל ולקבוע כמה ימים לבד וכמה ימים בקבוצה .אם רוצים ,אפשר
גם שכל אחד "יתכונן" מראש ללמד את השאר נושא מסוים ,מה שיכול לעזור
לכולם לזכור.
 צריך לזכור שחברים ללימודים וחברים ללמידה לא תמיד חופפים ,והכל בסדר!

מבחנים עם חומר פתוח
 מבחן עם חומר פתוח הוא לא קל יותר ,וזה שהחומר פתוח אומר
בהכרח שהשאלות יבחנו יישום ברמה גבוהה יותר (קצת כמו

עבודות).
 חשוב להגיע למבחן עם חומר מסודר ,כשאתם יודעים מה יש לכם.

אין זמן במהלך המבחן "ללמוד את החומר מחדש" ,או להתחיל
לחפש דברים.

פתרון מבחנים מראש








חשוב לעשות מבחנים לפני המבחן האמיתי!
מי שאין לו בעיה בכתיבה ויש לו זמן – כדאי לנסות לכתוב באופן
מלא כמה מבחנים.
הכי חשוב -לא להילחץ כשלא מצליחים .כולם בזמן הפתרונות
פספסו הרבה וככה לומדים .אף אחד לא מצליח הכל במבחן
הראשון שהוא מתרגל.
עוד חשוב לשים לב שהפתרונות הרשמיים בדרך כלל מאוד
מפורטים ומקיפים ,וזה לא תמיד משקף את התשובה המושלמת
שהבוחנים מחפשים.
במידה ויש זמן – לעבור על תשובות של מבחנים שפתרתם (כולם
אם אפשר) ולעשות רשימת מכולת של נקודות שלא חשבתם עליהן,
לרענן את אותן נקודות בערב לפני הבחינה.

טיפים כלליים
 כמו בכל מבחן ולפי מה שאתם רגילים ,מומלץ להביא
אוכל/שתייה .שימו לב גם איפה השירותים הקרובים
לכיתה שבה אתם נבחנים.
 להגיע עם שעון למבחן! לקבוע מראש כמה זמן מקציבים
לכל שאלה ,וכמובן -לעמוד בזה.
 לתכנן מראש את התשובה .במבחנים יש לפעמים הגבלת
מקום ,וחשוב לשים לב שלא עוברים אותה.

טיפים כלליים
 איך התשובה שלכם נראית -גם הבודקים הם בני אדם ,והרבה
יותר נוח לקרוא תשובה שכתובה בצורה מסודרת ,בכתב קריא
ובמבנה מאורגן .חשוב לשים לב לזה ולהשתדל שהתשובה שלכם
תיראה "בסדר".
 שאלה שלא יודעים לענות עליה -אל תכנסו ללחץ ואל תשרפו
עליה זמן ,תשקיעו כמה דקות בלנסות להיזכר ,ואם זה לא עובד
תעזבו את זה ותעברו הלאה .לפעמים החומר חוזר לראש תוך כדי
המבחן.

טיפים כלליים-המשך
 אין חובה להתחיל את המחברת משאלה מספר אחד .כלומר ,אם
כרגע שאלה  3יותר זורמת לכם ,פשוט תכתבו שלוש ותענו עליה.
זה יכול להיות מועיל.
 בדיקה -זהו השלב לוודא מספר דברים:






שכל תשובה אכן עונה על השאלה ,רצוי באופן ענייני.
שהתשובה בנויה בצורה מסודרת ,הגיונית וברורה.
שלא עברתם את מגבלת המקום (עמודים /שורות).
נשמע ברור מאליו ,אבל הרבה שוכחים -לוודא שענית על כל
השאלות במבחן!

היבטים טכניים חשובים
 לא לשכוח כרטיסי סטודנט!
 אל תגיעו ברגע האחרון לבחינה .חשוב שתגיעו  20-30דק' לפני
הבחינה ותוודאו שאתם מוצאים את הכיתה .הגעה מוקדמת
חשובה גם למניעת לחץ ולצורך ההתארגנות האישית שלכם
לפני הבחינה.
 איך יודעים באיזו כיתה נבחנים? כנסו למידע אישי ,תחת
"לוח בחינות" תוכלו לראות את השעה והכיתה בה אתם
נבחנים .מומלץ לוודא סמוך ליום הבחינה את מיקום הכיתה
ולא להסתמך על מה שפורסם בתחילת הסמסטר.

היבטים טכניים חשובים
 איך עובדת בחינה באוניברסיטה? קצת מזכיר בחינת בגרות
(למי שעוד זוכר מהתיכון .)...מי ששומרות עליכם הן
ה"דודות" המפורסמות .תיקים צריכים להיות בקדמת
הכיתה או בצד .על השולחן יכולים להיות כלי כתיבה
ואוכל/שתייה והכי חשוב -תעודת סטודנט! .יושבים שורה כן
שורה לא ,עם הפרש של שני כיסאות בין כל שני סטודנטים
(וכנראה שהדודות יזיזו אתכם אם לא תשבו ככה .)..על
מחברת הבחינה ממלאים את הפרטים שלכם ,ללא שם ,אלא
רק מספר תעודת זהות ,ובמהלך הבחינה יעברו הדודות
ביניכם וידביקו לכם מדבקות זיהוי על מחברות הבחינה לפי
תעודת הסטודנט שלכם.

איך נראית מחברת הבחינה
 העמוד הראשון במחברת הבחינה הוא מקום לתשובות ,וככה גם
כל העמודים השמאליים במחברת .עמודים ימניים הם טיוטה ולא
ייבדקו! תשתמשו בהם ,אבל אל תכתבו בהם בטעות תשובות.
 את מחברת הבחינה שאתם מגישים האוניברסיטה סורקת (רק
במקרה שהבחינה אינה חסויה) ומעלה לאינטרנט.

כאן יופיע הציון
בבחינה
הסרוקה

הציון
 בדרך כלל הציון יגיע תוך שבועיים מיום המבחן.
 חשוב לשים לב שהציון הסופי הוא מה שמופיע במידע האישי ולא
מה שרשום במבחן (זה הציון של המבחן עצמו והוא צריך להיות
משוקלל עם העבודות/בחנים)
 בעיית המידע האישי

 יחד עם הציון לפעמים תופיע סטטיסטיקה של הקורס שלכם
במבחן הספציפי ,שווה להסתכל עליה לפני שמחליטים להתבאס.
שימו לב שהסטטיסטיקה מתעדכנת לא יחד עם פרסום הציונים.
 לפעמים מקבלים ציון לא טוב וזה קורה .ש-ו-ם ציון לא קובע את
גורלכם בחיים ולא אומר עליכם כלום.

חשיפת מבחנים וערעור
 חשיפת המבחנים נעשית ב 2-מועדים כאשר לפחות אחת
מהחשיפות תתקיים עם מרצה הקורס.
 ניתן להגיש ערעור במעמד החשיפה .הערעור יעבור לבדיקה של
מרצה הקורס ותינתן תשובה תוך מספר ימים.
 ערעורים -לא מערערים סתם! את הערעור בודק המרצה והוא יכול
גם להוריד .שימו לב שאתם מערערים רק אם יש לכם בסיס .מצד
שני ,אם אתם חושבים שיש לכם בסיס אל תפחדו מ"סיפורי
אימה".

נוהל הבחינות:
pdfנוהל%20בחינות%20חדשhttp://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/.%2003.2016

בהצלחה !
* תודה למחלקה ללימודים רב תחומיים על הכנת מרבית המצגת

