
 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון - המכינה הקדם אקדמית
 מתמטיקה ייעודית להנדסה :קורס

 להנדסה ענוןיר / השלמה / ערב / יום מרוכז / מכינה ייעודית
   

   

 :  מטרות הקורס

   

 שיפור היכולת המתמטית של התלמיד.   .1

 יח"ל.   5הכרת נושאים שונים במתמטיקה ברמת  .2

 התלמיד ללימודי המתמטיקה בפקולטות השונות להנדסה/מדעים  הכנת  .3

   

    היקף הקורס:

 

 :   הבאה לתוכנית בהתאם סמסטרים שני/סמסטר במהלך יילמדו הקורסים .1

 חודשים(   5.4משך הלימודים סמסטר)  –יח"ל  4/3עודית להנדסה יי מכינה .א

 חודשים.   5.3 – להנדסה מרוכז יום מכינת .ב

 חודשים )שני סמסטרים(   9 –להנדסה מכינת ערב  .ג

 שעות(   052שבועות)  7 –מכינת השלמה )קיץ(  .ד

 שעות(   501שבועות)  7 –ענון )קיץ( ימכינת ר .ה

 

"י נתוניו האישיים וזמן לכל תלמיד תוצע ותותאם התוכנית המיטבית עפ הייעודית במכינה*

 הרישום.

 

 .  תיתקיימו הלימודים לאחר חלוקה לשתי רמו להנדסה הייעודית במכינה .2

 .   שעות 043 -יח"ל מתמטיקה. קורס כ 3רמה אחת לתלמידים בעלי בגרות של    

 .  שעות 072  -יח"ל מתמטיקה. קורס כ 4-5רמה שנייה לתלמידים בעלי בגרות של    

 

   מבחן הסיום יהיה זהה לשתי הרמות הנ"ל וגם לכל המסלולים האחרים.*

     

 :  דרישות הקורס

   

 בשיעורים  השתתפות  .1

 הכנת שיעורי בית   .2

 מבחנים.   .3

 

 

 

 

 

   



  

 
 

 :  מבנה הציון

   

 במהלך הקורס ייערכו מספר בחנים.  

 תחילת המכינה.   על הציון נערך כחודש לאחר ללא השפעה –בוחן פתיחה  .1

למבחן המסכם רק במידה  30מבחן זה מהווה מגן של % –מבחן אמצע  .2

 .  ציון במבחן המסכם.גבוה מהיהיה  והציון בו

יון צ יוכל לקבל !!! תלמיד שלא ייגש למבחן האמצע לאמבחן האמצע הינו חובה*

   סופי בקורס.

   ענון בקיץ לא ייערך מבחן אמצע.יבכיתות הר*

למבחן  בחינות יום הקורס במועד שייקבע ע"י מדורייערך בס – בחן מסכםמ .3

הציון הגבוה מבין שני המועדים קובע בתנאי  .'המסכם יהיו שני מועדים א', ב

 נקודות.   52-ן מקטשההפרש ביניהם 

   

 :  נושאי הלימוד

   

 נושא   פירוט  

טכניקה אלגברית ופתרון משוואות    

 מסוגים שונים.  

אי שיוויונים שונים )כולל שורשים    

 וערכים מוחלטים(  

 חזקות )משוואות ואי שיוויונים(     

 לוגריתמים )משוואות ואי שיוויונים(     

הנדסית סדרות )חשבונית,    

 ומתכנסת(  

זהויות ומשוואות    -טריגונומטריה    

פתרון בעיות בעזרת משפטי 

 הסינוס והקוסינוס.  

 הנדסה אנליטית )קו ישר ומעגל(     

 חשבון דיפרנציאלי     

 חשבון אינטגרלי     

      

   לימוד: הספרי 

   

  .מכינה ייעודית להנדסה מתמטיקה –חוברת הקורס  .1

  .טיקהיחידות לימוד כולל סטטיס 3אלגברה  -  יח"ל בלבד 3-לתלמידים בקבוצת ה  .2

  .ות / בני גורן  )צבע אפור כתום(והסתבר

 .חוברת מבחני סיום .3

   



 .  שתי החוברות ניתנות לרכישה אצל בני בבניין אדריכלות

 .  הספר של בני גורן ניתן לרכישה בחנות קרביץ בבניין אדריכלות

 

 המכינה הקדם אקדמית

 03-9066100 טלפון:

 03-9364896 פקס:

Mechina@ariel.ac.il 

 


